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Kalender

Start schooljaar 2022-2023

29 september
Kamp groep 3

Wat een fijne start van het schooljaar hebben we achter de rug! De kop is
eraf. Christien, Christiaan en Lonneke voelen zich welkom.

30 september
Kamp groep 4
5 oktober
KinderboekenWeek

In de minibouwen hebben er diverse personeelswisselingen plaats
gevonden en zijn er ook andere duo-partners geformeerd. Jullie hebben
met hen kennis kunnen maken tijdens de informatieavonden. Top dat deze
bijeenkomsten door velen zijn bezocht. Dat genereert een mooie
betrokkenheid. Dat wordt door ons zeer gewaardeerd.

22 oktober
Herfstvakantie

____________________________________________________

31 oktober
Studiedag

Brengen van de kinderen

2 november
Studiedag
Groep 1-4

De afspraak is dat jullie 1 x per week in de gelegenheid worden gesteld
met jouw kind(eren) mee de school in te lopen. Wij constateren dat
diverse ouders de afgelopen week zich hier niet aan hebben gehouden.
We verzoeken jullie dit wel te doen. Dank.

3 november
Koffieochtend
9 november
Koekoekshow
Kijk voor meer
Jaarkalender
Op de website

De leerkrachten van de groepen 1-2 bepalen in overleg hoe hier mee om te
gaan voor met name de nieuwe en (wen)kinderen.

___________________________________________________

Gezonde traktatie
In Coronatijd hadden we de afspraak om
vooral te trakteren op verpakte
etenswaren.
Dit laten we los en het verzoek vooral te
kiezen voor ‘gezonde’ traktaties. Voor
inspiratie en ideeën: Traktatieboekje
2019.pdf (voedingscentrum.nl) of deze
QR code.

___________________________________________________

Fietsparkeren
Willen jullie ervoor zorgen dat er geen fietsen worden gestald tegen de
muur tussen de achteringang en groep 1-2D (hoek Lijsterstraat-Havikstraat?
De stoep is heel smal.

___________________________________________________

Vanuit de Tussen Schoolse Opvang (TSO)
De organisatie van onze TSO is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk
vindt om onder TSO-tijd een activiteit uit te voeren met een groepje
kinderen. Dit kan een kook-, sport,-of knutselactiviteit zijn. De activiteit
vindt plaats tussen 12:00 en 13:00.
Je ontvangt hiervoor de vrijwilligersvergoeding. Diploma's of werkervaring
met kinderen is niet nodig, er plezier in hebben om kinderen een gezellig en
ontspannen uur te geven wel! Dagen zijn in overleg.
Ken je een buurvrouw/man, moeder/vader, studerende neef/nicht die dit
wellicht ook leuk zou vinden. Geef deze informatie gerust door!
Aanmeldingen en vragen kun je sturen naar m.reeder@ludens.nl

____________________________________________________

Kerstmusical 2022
Kinderen uit groep 5 t/m 7 kunnen zich alweer inschrijven voor de
kerstmusical van komend seizoen! De repetities starten na de
herfstvakantie.
We repeteren na schooltijd op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 op
school. De uitvoering voor de school en voor de ouders is op vrijdag 23
december. De repetities zullen net als afgelopen jaar begeleid worden door
Meike Veenhoven (koorjuf) en Fee van der Poel (moeder Pauline, Sanne en
Annemijn). De kosten voor deelname bedragen €150. Je kunt je kind
opgeven door een mailtje te sturen naar info@meikeveenhoven.nl o.v.v.
naam en groep kind.
______________________________________________________________

