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Informatiemarkt 25 september
Zoals we u al eerder hadden gemeld willen
we u uitnodigen om op dinsdag 25
september naar onze jaarlijkse
informatieavond te komen.
Deze avond begint om 19:00 uur en duurt tot
ongeveer 20:30 uur.
We zullen deze avond toelichten wat voor
mooie dingen er gaan gebeuren het
komende schooljaar, hoe we zijn gestart en
kort terugblikken naar het afgelopen jaar.

Ajax-Clinic
Afgelopen woensdag en donderdag hebben
de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan de
Ajax Life Skill & Clinic.
Ze hebben theorielessen gehad waarin ze
van alles hebben geleerd over de normen en
waarden van Ajax, hoe ga je om met
voeding, geld en mediawijsheid. Ook
hebben ze natuurlijk praktijklessen gehad
waarin ze zelf gingen voetballen.
De school heeft een prachtige ‘Leef als een
Ajacied’ bord gekregen met de 11
Ajaxregels erop en een écht wedstrijdshirt
met de handtekeningen van de Ajax spelers.
Deze zullen binnenkort in de gang van
school te bewonderen zijn!
Alle ouders dank voor het meevoetballen
afgelopen woensdag. Dit gaan we vaker
samen doen!

Combifunctie Impuls/Multatuli
Dit jaar zult u af en toe in de groepen ½ een
medewerker van Impuls kunnen aantreffen.
Een keer in de twee weken zal in de groep
1/2a en 1/2b een impuls pedagoog een
ochtend meedraaien. Door deze nauwere
samenwerking met onze voorschool willen
we de doorgaande lijn van de voorschool en
basisschool nog meer verbeteren en nog
meer van elkaar gaan leren.

Nieuw schoolplein
Zoals u weet hebben wij de subsidie voor de
aanleg van een nieuw schoolplein gekregen
en zijn we momenteel bezig met een
architect voor het ontwerp van een nieuw
schoolplein. Dit nieuwe schoolplein is er
voor de school maar ook voor de buurt. Wij
zijn daarom op zoek naar ouders die veel
gebruik maken van het schoolplein en willen
meedenken bij de inrichting van dit nieuwe
plein. Meld u aan bij de administratie of
Marion!

Kinderboekenweek
Ook dit jaar doen wij weer mee met de
Kinderboekenweek. Deze start op 4 oktober
en wij eindigen op 12 oktober.
Het thema is deze keer: Vriendschap.
Wij nodigen u uit om bij de opening te zijn
op 4 oktober en ook zien we jullie graag bij
de afsluiting op 12 oktober. Meer info volgt.

Kind-gesprekken
De kind-gesprekken komen er weer aan.
Alle ouders van de leerlingen van groep 2
tot en met 8 ontvangen hiervoor een
uitnodiging via de Parro. Het is belangrijk
dat u zich hiervoor aanmeld.

Ziekmelden
Als u uw kind ziek meldt, is het de bedoeling
dat u élke dag dat uw kind ziek is, uw kind
ziek meldt. Voorheen was dit nog niet altijd
duidelijk maar dit schooljaar moeten we hier
echt op letten.

Naschoolse activiteiten
Begin oktober starten de naschoolse
activiteiten weer. Vandaag hebben de
kinderen hiervoor een inschrijfformulier van
meegekregen. We werken weer samen met
Aslan en Lukida. Het kinderpersbureau krijgt
een iets andere opzet en zal ook tijdens
school in de bovenbouw gegeven worden.
Daarom start het kinderpersbureau als
naschoolse activiteit pas het volgende blok.
Nieuw dit jaar is de naschoolse activiteit
Bridgen voor de groepen 7 en 8 gegeven
door een ouder van onze school.

Agenda
Dinsdag 25-09:
Woensdag 03-10:
03-10 t/m 12-10:
20-10 t/m 28-10:
Woensdag 28-11:

Informatie avond
Studiedag
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag

