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Nieuwsbrief 6 september 2019
Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Wij hebben er weer zin in. De klassenavond van afgelopen is
redelijk bezocht. Voor een volgend jaar gaan wij nu alvast nadenken over weer eens een ‘andere
‘opzet’ , wanneer u ideeën heeft mag u die doorgeven aan mij.
Muzieklessen
Wij hebben weer subsidie gekregen voor een vakleerkracht muziek. In overleg met docente Lydia
van Apeldoorn hebben wij er dit jaar voor gekozen om in blokken van 8 weken alle groepen
muzieklessen aan te bieden. De eerste lessen zijn in groep 1 en 2 en starten volgende week
donderdag.
Leerlingenraad
Vandaag is er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. Deze bestaat uit:
Marin Hoekstra en Grietje Houter groep 5, Jesse de Vries en Merite de Vos groep 6, Kees Terpstra ,
Mare Kremer en Tymon Noordenbos groep 7 en Marle Hessels groep 8.
Gefeliciteerd allemaal!

Oproep:


Wilt u uw zoon/dochter (weer) sloffen of ‘binnenschoenen’ meegeven naar school. In
verband met hygiëne en veiligheid is het niet toegestaan om op blote voeten in school te lopen.
 Voor de lunch graag een theedoek meegeven. Dit scheelt veel kruimels vegen en
(o.a. pindakaas) poetsen.



Wie heeft een oventje dat wij mogen lenen/overnemen? Wij willen graag tijdens projecten
en/of crea vaker iets bakken met de kinderen.
 Denkt u aan het inleveren van het activiteitenboekje en het formulier i.v.m. de wet op
privacy?
Koffieochtend
Maandag 16 september is van 8.30-9.15 uur de eerste koffieochtend van dit nieuwe schooljaar. Ik
nodig u uit om samen met mij en andere ouders onder het genot van een kopje koffie/thee van
gedachten te wisselen over schoolse zaken.

Schoolfruit
Wij hebben ons weer aangemeld voor het Europees schoolfruit project. Op 23 september horen wij
of wij weer mee kunnen doen.
De volgende nieuwsbrief komt op 11 oktober.
Alvast een heel fijn weekend.
Froukje Olijve

