Nieuwsbrief 7
Groepen 1-2
Donderdag 13 oktober
Beste ouders van de onderbouw,
Voorheen stuurden wij de wekelijkse nieuwsbrieven als bijlage in Social Schools. Van
meerdere ouders kregen wij terug dat er te veel stappen nodig zijn om deze te openen.
Om deze reden ontvangen jullie voortaan de nieuwsbrief direct als bericht in Social
Schools in plaats van als bijlage. Zo is de brief ook in de mailbox makkelijk te lezen.
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Na de herfstvakantie ontvangen
jullie de nieuwsbrieven in principe om de week in plaats van wekelijks.
Wij nemen deze week afscheid van Marion. Zij heeft de afgelopen tijd op donderdag bij
de Denderleeuwen gestaan en gaat nu toch echt van haar welverdiende pensioen
genieten. Marja zal na de vakantie op de donderdag bij de Denderleeuwen staan. Wij
zijn blij haar weer terug te zien in de bouw.
Week 7 Gi-ga-groen!
Wij hebben weer genoten van deze Kinderboekenweek. Het bezoek van Monique en Hans
Hagen was een groot succes! Deze week hebben we een voorleeskeuzecursus gehad
waarbij de kinderen in groepjes ergens in de school werden voorgelezen door een van
onze collega´s. Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een gezellige
boekenmarkt in de aula. Na de vakantie gaan wij het over de herfst hebben. Dit sluit
mooi aan bij Gigagroen aangezien we ook binnen dit thema veel aandacht besteden aan
de natuur.
Herfstwandeling
Zoals al eerder gecommuniceerd gaan wij in de eerste week na de herfstvakantie een
herfstwandeling maken door de buurt. We hebben al veel ouders die met ons mee
kunnen. Daarvoor dank. Het is fijn als de kinderen deze dag een goede waterdichte jas
aan hebben en kleding dragen die vies mag worden.
De data en tijden zijn als volgt:
Dinsdag 25 oktober 9.00-10.30 uur
Dinsdag 25 oktober 10.45-12.15
Donderdag 27 oktober 9.00-10.30
Donderdag 27 oktober 10.45-12.15

Schanullekes
Denderleeuwen
Dakhazen
Samsons

Schoolfotograaf
In de week van 24 oktober, direct na de herfstvakantie, komt de schoolfotograaf. Ze
komen op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Na de vakantie
Na de herfstvakantie breekt er weer een drukke periode aan met de feestdagen in het
vooruitzicht. Spannende en leuke tijden voor de kinderen waar wij erg naar uitkijken.

Wij wensen jullie alvast een hele fijne en welverdiende herfstvakantie en zien jullie en de
kinderen graag weer terug op maandag 24 oktober.
Fijn weekend!
Romea, Dounia, Zahra, Rachida, Mylène, Marion, Marja en Rosa

Voor op de kalender
Maandag 24 oktober
Dinsdag 25, woensdag 26 en
vrijdag 28 oktober
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 27 oktober

Start lessen na de herfstvakantie
Schoolfotograaf
Herfstwandeling OB1 en OB3
Herfstwandeling OB2 en OB4

