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7 september 2018

Teamvergadering 15.45 uur
Directeurenberaad; Peter
Start Jantje Beton Loterij
Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Algemene ouderavond en informatieavond 19.30 uur
CLB cursus; Ria
Teamvergadering 15.45 uur
Oud papier

Oud papier
Zaterdag 29 september wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
De OUDERRAAD is op zoek naar VRIJWILLIGERS die eens in de maand op zaterdagochtend
willen helpen met het ophalen van OUD Papier. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind
STAKING
Het Talent doet woensdag 12 september NIET mee aan de staking.
Wij staan wel achter de stakingen en acties voor beter onderwijs en salaris, toch vinden wij het
beter dit maal niet de kinderen zo vroeg in het schooljaar de dupe hiervan te laten zijn.
Bij een volgende actie zullen wij opnieuw bezien wat we gaan doen.
Gymmen in de Apollohal
Dit schooljaar gymmen alle groepen eens in de 2 weken op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan 1 keer in de twee weken op maandagmiddag naar
de Apollohal in Strijen.
Groep 3 gaat tot aan de kerstvakantie dan op maandagmiddag gymmen in het Verenigings
Gebouw samen met groep 1 en 2. Na de kerstvakantie gaat groep 3 ook mee naar de
Apollohal.
Kinderen die in Strijen wonen, kunnen aan het einde van de middag vanuit de sporthal
zelfstandig naar huis, of bij de sporthal worden opgehaald. MAAR NEEM EERST CONTACT OP
met de leerkracht van uw kind. U moet vervolgens een brief ondertekenen, waarin u aangeeft
dat uw kind zelfstandig naar huis mag of door u wordt opgehaald.
Algemene ouderavond + informatieavond
Dinsdag 18 september houden we onze informatieavond en tevens de Algemene Ouderavond
van de Ouderraad. We beginnen om 19.30 uur met de Algemene Ouderavond en aansluitend
kunt u naar de groepen waar de desbetreffende leerkrachten informatie geven over het
komend schooljaar.
Jantje Beton Loterij
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Jantje Beton Loterij, die op 12 september
begint.
Wist u dat een groot aantal kinderen niet of slechts één keer per week buiten speelt? En dat
veel kinderen niet naar een sportclub kunnen om te bewegen? Terwijl buiten spelen ontzettend
belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling.

Woensdag 12 september krijgen alle leerlingen een lotenboekje met daarin tien loten mee naar
huis. Deze loten mag uw kind gaan verkopen aan familie, vrienden, of in de buurt.
De helft van de opbrengst van de verkochte loten mag de school zelf besteden. Wij besteden
het dit schooljaar aan het bekostigen van extra activiteiten tijdens het schoolproject in maart.
Met de andere helft worden buitenspeelprojecten van Jantje Beton ondersteunt.
U doet toch zeker ook mee en verkoopt samen met uw kind(eren)’ zoveel mogelijk loten!
Ouderhulp
Ook dit schooljaar hebben we bij verschillende activiteiten uw hulp weer nodig. Uw kind krijgt
maandag het blad “Ouderhulp” mee naar huis gekregen. Hierop kunt u aangeven waarmee u
ons in dit nieuwe schooljaar op school wil gaan helpen. Wilt u het ingevulde blad zo snel
mogelijk op school inleveren.
Schoolgids
Vanaf volgende week kunt u de scholgids lezen op de site (nog wel www.obsboemerang.nl).
Wij geven ook een exemplaar mee aan uw kind.
Fruitdagen
Net als in het afgelopen schooljaar zijn dinsdag, woensdag en donderdag onze fruitdagen.
Naast hun drinken mogen de kinderen die dagen voor in de pauze alleen fruit mee naar school
nemen.
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sept Megan Tappij Gielen
sept Rowan Breure

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Nieuw bij ons op school:
Noa Hordijk in groep 1
Jahliano Joe in groep 1
Jayce de Jongh in groep 8
Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Talent

