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Herfstvakantie
Weer naar school
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs
Directeurenberaad
Kledingactie
Teamvergadering;15.45 uur
Deze week voortgangsgesprekken
Kunstgebouw; groep 3 en 4
Nationaal schoolontbijt
Ouderraadsvergadering; 20.00 uur
Start schoolfruit

Te laat komen
Het is herfst en dan komen we weer wat moeilijker ons bed uit. Er zijn dan ook
momenteel veel kinderen die te laat komen.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind/ -eren om 8.25 uur op school zijn, zodat de
leerkracht op tijd kan beginnen.
Kledingactie
Donderdag 28 oktober zamelt de ouderraad weer kleding in voor Bag2school.
De ingezamelde kleding gaat naar een goed doel. De ouderraad krijgt een klein bedrag
per kilo opgehaalde kleding. Dus……..ruimt u de zomerkleding op, bewaar ze voor de
kledingactie van de ouderraad.
Woensdag 27 oktober tussen 12.30 uur en 13.30 uur en donderdag 28 oktober tot
9.30 uur kunt u de kleding inleveren op school.
Kunstgebouw
Dinsdag 2 november gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 naar een voorstelling.
De voorstelling zal gegeven worden in cbs De Parel in Strijen.
We zoeken nog ouders die ons naar Strijen willen brengen en weer op kunnen komen
halen. Kunt u rijden, geef dit dan door aan juf Yvonne.
Studiemiddag
Het duurt nog even maar, donderdag 18 november hebben de leerkrachten van onze
school een studiemiddag. Alle kinderen gaan die dag om 12.00 uur naar huis.
Nationaal schoolontbijt
Woensdag 3 november verwachten we onze leerlingen met een lege maag op school.
We doen dan mee met het nationaal schoolontbijt en eten die ochtend met elkaar op
school.
Het nationaal schoolontbijt wil hiermee het belang van gezond ontbijten onder de
aandacht brengen met als missie: een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind!
Het is niet de bedoeling dat uw kind(eren) die dag in pyjama naar school komt!!!!

Voortgangsgesprekken
In de week van 1 november vinden onze voortgangsgesprekken plaats.
Deze gesprekken zijn bedoeld om met u te spreken over hoe uw kind in de eerste 6,7
weken aan het nieuwe schooljaar is begonnen.
De gesprekken vinden plaats na schooltijd en op de dinsdagavond. Op het
afspraakformulier kunt u uw voorkeur aangeven. Wij laten u zo snel mogelijk na de
vakantie weten op welke dag en op welk tijdstip wij u verwachten.
Ouderbijdrage 2021-2022
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is verhoogd naar
€25,00 per kind. In oktober/november krijgt u bericht om deze bijdrage via Ideal te
betalen.

