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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 1 dag intern inval geregeld.

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek. Ook dit jaar zal er op donderdag 14 oktober
weer een boekenmarkt zijn op school. Meer informatie volgt spoedig.

Sniptheater
Zoals u hee� kunnen vernemen in het extra nieuwsbericht van afgelopen week zijn alle ouders
weer van harte welkom bij de sniptheaters. Afgelopen woensdag hee� het eerste sniptheater van
dit schooljaar plaatsgevonden: groep 3 stond in de schijnwerpers en mocht stralen op het podium.
Noteer de datum van de groep van uw zoon/ dochter alvast in uw agenda:
13 oktober: groep 1/2a
17 november: groep 5
15 december: groep 6
2 februari: groep 8
16 maart: groep 1/2b
13 april: groep 7
18 mei: groep 4
1 juni: groep 1/2c
22 juni: ‘t Snippertje/ peuterspeelzaal
We werken met twee tijden: 09.00u en 10.45u. U kunt zelf kiezen op welke tijd u het sniptheater van
uw zoon/ dochter bijwoont.

Snip Muziek Show
Op woensdag  22 september vond de Snip Muziek Show
plaats. Wat was het geweldig om sinds een hele lange tijd
weer met alle kinderen van de school bij elkaar te
kunnen en mogen zijn. We hebben genoten van
veelzijdige optredens uit alle groepen. We willen alle
kinderen hartelijk danken voor hun deelname, zowel in
de voorrondes als met de daadwerkelijke show.



Aankondiging voorstelling LTTRS (LeTTeRS)
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het
project LTTRS. Bij deze ontvangt u alvast de aankondiging
voor de voorstelling op donderdag 14 oktober om 15.00u en
17.00u. Deze voorstelling is voor alle ouders en kinderen
van de groepen 1/2. U ontvangt nog bericht over hoe u zich
kunt opgeven voor 1 van de 2 voorstellingen.

Excursies en gastlessen
We zijn blij te kunnen melden dat alle gastlessen en excursies ook weer opgestart zijn. Dit betekent
o.a. dat de komende periode er gastlessen verkeer op school gegeven zullen worden, er gastlessen
vanuit Triade (cultuur) gegeven worden en er groepen op excursie gaan vanuit o.a. Triade (cultuur).

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee bijlagen met informatie over:
- de scholierenveldloop
- online bijeenkomst vanuit de GGD met gastspreker Steven Pont over ‘hoe verhalen de band in je
gezin versterken’

Belangrijke data
* 1 oktober: Schoolfotograaf
* 5 oktober: Dag van de leraar
* 6 oktober: Start kinderboekenweek
* 11 oktober: Leerlingenraad
* 13 oktober: Sniptheater groep 1/2a
* 14 oktober: Voorstelling LTTRS
* 15 oktober: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij.
* 16 oktober: Herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 14 oktober.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


