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

Afsluiting kinderboekenweek: dans
Vanmiddag om 13.50u sluiten we de kinderboekenweek gezamenlijk af met een dans op het
voorplein van de school. U bent er toch ook bij?

Keuvelen en keuveltentoonstelling
Na de herfstvakantie gaan we weer van start om met alle kinderen op school lampionnen te maken
voor Sint Maarten. In de herfstvakantie kunnen de kinderen alvast nadenken wat ze graag zouden
willen maken en welke materialen ze hiervoor nodig hebben. Kinderen mogen na de
herfstvakantie ook zelf specifieke materialen mee naar school nemen. Uiteraard hebben we op
school ook allerlei basismateriaal beschikbaar.

Op woensdag 10 november is de keuveltentoonstelling. Meer informatie over o.a. de tijd van de
tentoonstelling volgt spoedig. Wilt u eraan denken om uw kind een lampionstok met lampje,
voorzien van naam, mee naar school te geven?

Cultuureducatie
We hebben, zoals u wellicht weet, dit jaar extra gelden (NPO-gelden) beschikbaar gekregen in het
onderwijs. Dit wordt heel divers ingezet. Het plan hiervoor is in samenspraak met het team en de
MR opgesteld. Een van de pijlers hierin is ook extra cultuureducatie op school. Iedere groep hee�
zich voor 2 a 3 cursussen/ voorstellingen etc. mogen inschrijven bij Triade. Afgelopen week zijn de
eerste groepen (te weten groep 5, 7 en 8) met de bus op excursie geweest naar het theater in
Schagen naar de voorstelling ‘de zaak Vlaskamp’.

In het vervolg zullen wij u middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen van de excursies, die in het
kader van cultuureducatie ondernomen zullen worden. Ook bij gastsprekers in de gehele school
zullen wij op de hoogte stellen middels de nieuwsbrief. Bij groepsspecifieke gastsprekers ontvangt
u een Kwieb van de eigen leerkracht.



Ouderraad
De ouderraad is dringend op zoek naar nieuwe ouders (versterking).



Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met informatie over:
- Repair café Nieuwe Niedorp

Belangrijke data
* 15 oktober: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij.
* 16 - 24 oktober: Herfstvakantie
* 29 oktober: Start keuvels maken
* 1 - 12 november: Voorlopig adviesgesprekken groep 8
* Week van 1 november: Start voorrondes voorleeswedstrijd gr. 7/8

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 4 november.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


