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Agenda
9 september
Start Thema Reis door de tijd
16 t/m 20 september
Week van de groene voetstappen
17 september
studiemiddag, alle leerlingen v/a 12uur vrij
17 september: fietscontrole unit 2 en 3
19 september: verkeer op het plein
Deze en volgende maand
25 september en 2 oktober: fietslessen
26 september: overhandiging groene voetstappen aan gemeente
24 september
Ontruimingsoefening
1 oktober:
MR vergadering
2 oktober
Start kinderboekenweek
4 oktober
Wereld dierendag
5 oktober
Dag van de Leerkracht

LET OP!!!
17 SEPTEMBER ALLE LEERLINGEN VANAF 12UUR VRIJ
Aanstaande dinsdag is er een extra studiemiddag
Regel van de week
voor onze leerkrachten. Daarom zijn alle
leerlingen die dag vanaf 12uur vrij.
Stop…..denk…..doe…..
Wij snappen dat het misschien onhandig om op
Bedenk je eerst goed voordat je iets
zo’n korte termijn iets te regelen voor uw kind.
doet.
Mocht dit echt niet lukken, neemt u dan contact
op met meneer Sebastiaan. Dan kijkt hij samen met u naar een oplossing.

EIGEN OORTJES MEEBRENGEN
Bij het werken met de computers
hebben de leerlingen een koptelefoon
of oortjes nodig.
Ieder kind moet zelf zorgen voor deze
oortjes (net als dat u zelf voor
gymspullen zorgt). Zorgt u daarom dat u voor uw
kind oortjes of een koptelefoon koopt, zodat deze
op school gebruikt kan worden.
De eigen oortjes worden in het etui bewaard en
de school draagt geen verantwoordelijkheid voor
de oortjes. Het is ook mogelijk via de school
oortjes te kopen. Kosten hiervan zijn €7,50. U
kunt ze bij de leerkracht van uw kind bestellen.

Jarigen deze maand
Zerda Demirtas

3 september

Elmira Kiliç

13 september

Kaled Ibrahim

16 september

Rodina El mahi

17 september

Faiz el Haddouti

21 september

Elene Gesheva

22 september

Evin Botani

26 september

Issam el Bouazati

27 september

Gefeliciteerd!

OUDERKAMER
Woensdag 18 september komen we weer bij elkaar in de ouderkamer. We zijn
blij en trots dat jullie een goede bijeenkomst hebben gehad zonder ons.
Mariette was t gewoon vergeten! Sorry daarvoor. Het is voor haar nog even
wennen om op de woensdag te komen!! Lilian en José stonden voor de klas
(dat gaat natuurlijk altijd voor).
We hopen dat er woensdag weer veel moeders komen, ik ben er in ieder geval!
Ik hoor graag wat jullie hebben besproken en afgesproken. Dan nemen we
samen het komende jaar door. Hebben jullie veel ideeën? Ik wil graag dat we
weer een mooi jaar tegemoet gaan!
Zie jullie om half 9 in de Ouderkamer!

JUF LILIAN, JUF JOSÉ EN JUF MARIETTE

WEEK VAN DE GROENE VOETSTAPPEN
In de week van de Groene Voetstappen houden we ons nog intensiever met
verkeer bezig en vooral met de wijze van vervoer.
Lopen en fietsen? Daar word je wijzer van!
Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Een begrijpelijke
keuze. Toch willen wij u uitnodigen om uw kind regelmatig lopend of met de
fiets naar school te brengen. Want dat heeft veel voordelen.
Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er is
meer.
Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen
stimuleert. Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind
ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam
toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er komt een
moment dat uw kind echt alleen op pad gaat.
Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger
wordt de schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor
andere ouders om de auto ook eens te laten staan.
In deze week worden de fietsen van unit 2 en 3 gecontroleerd. (zitten alle
onderdelen goed vast, werkt de verlichting, hoor je de bel, doen de remmen
het enz.)
De week daarop geeft meneer Alex fietslessen.
Alleen kinderen met een veilige fiets mogen
hieraan deelnemen.

Spel van de week
Steen – Papier - Schaar

DE MR (MEDEZEGGENSCHAP RAAD)
De vergaderingen zijn openbaar. Als u wilt weten waarover de MR vergadert dan bent
u van harte welkom op dinsdag 1 oktober om 19.00 uur.

