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Vervanging & oproep voor ouders met een lesbevoegdheid
De afgelopen twee weken hebben we 13 dagen vervanging kunnen regelen. We zijn er dankbaar
voor dat wij altijd nog een beroep kunnen doen op een aantal invalkrachten. Echter, ook bij ons
wordt het steeds moeilijker om alle groepen bemand te houden wanneer er sprake is van uitval.
Wij willen daarom graag een oproep plaatsen voor ouders/ opaʼs/ omaʼs of andere
geïnteresseerden met een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs, die bij ons op oproepbasis af
en toe een dag zouden willen invallen, wanneer het nodig is. Ik drink graag een kop koffie met u
om de mogelijkheden te verkennen. U kunt mij bereiken via k.snelders@stichtingsurplus.nl.

Schoolfotograaf: noteer alvast in uw agenda
De schoolfotograaf komt op maandag 3 en woensdag 5 oktober voor het gehele kindcentrum
(onderwijs en opvang). Op maandag 3 oktober worden de kinderen van de dagopvang en de
peuterschool op de foto gezet. Op woensdag 5 oktober gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 op de
foto. Op woensdagmiddag vanaf 14.00u is er gelegenheid om uw kinderen samen op de foto te
laten gaan (broers en zussen van het kindcentrum). Meer informatie volgt nog.

Snip Muziek Show
Woensdag 28 september is er op de school de Snip Muziek Show. Iedereen die het leuk vindt om
iets met muziek te doen mag zich opgeven. Kinderen mogen alleen of in een groepje. Opgeven
kunnen zij zelf op een intekenlijst of voor de jongste groepen bij de leerkracht van uw kind. Ieder
kind mag zich maar één keer opgeven. Kinderen mogen zingen, dansen, playbacken, muziek
maken of op een andere wijze iets met muziek laten zien. De act duurt maximaal 3 minuten.

Zij mogen dan thuis oefenen en in hun eigen klas meedoen met de voorronde om zo mogelijk in de
finale te komen. Wanneer uw kind zich met kinderen uit een andere groep hee� opgegeven, zal de
voorronde plaatsvinden in de hoogste groep.

U zal door de groepsleerkracht (of door uw kind) op de hoogte gebracht worden wanneer de
voorronde plaats zal vinden, of uw kind door is naar de finale en of uw kind voor of na de pauze zal
optreden. U bent dan van harte uitgenodigd om te komen kijken. Om de rust zoveel mogelijk te
bewaren, vragen wij u alleen voor of na de show of in de pauze te komen of te gaan.

Tijdens de finale, op 28 september, zijn er geen prijzen te winnen, wel een prachtige herinnering.
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Informatiemoment in groep 4 t/m 7
Op dinsdag 20 september van 15.00 tot 16.00 uur is er een informatiemiddag in de groepen 4 t/m 7.
Uw kind leidt u rond door de eigen groep. In iedere groep is een informatiebrief aanwezig met alle
belangrijke informatie over het leerjaar. Deze ontvangt u van de groepsleerkracht.

Over de informatieavond voor groep 1 t/m 3 en groep 8 ontvangt u informatie direct via de
groepsleerkracht. Het informatiemoment voor groep 1/2c stellen we nog even uit, totdat juf Ellen
weer meer aan het werk is.

Opening thema groep 1 t/m 3
Gisteren hee� de opening van het thema voor groep 1 t/m 3 plaatsgevonden in het amfitheater op
het schoolplein. D.m.v. een toneelstuk hebben de leerkrachten het nieuwe thema feestelijk
geopend: het restaurant. De komende periode gaan de kinderen in de groepen aan de slag met
allerlei onderzoeksvragen rondom het restaurant.



Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u de volgende bijlagen:
- Schooltennis
- Scheidingsplein
- Typecursus typetuin

Belangrijke data
- 9 september: Excursie groep 1/2a Praathuis
- 14 september: Excursie groep 1/2b Chinees restaurant
- 16 september: Floralia groep 8
- 19 september: MR
- 20 september: OR
- 20 september: Informatiemoment groep 4 t/m 7 15.00u-16.00u
- 21 september: Leerlingenraad

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 22 september.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


