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doen. Iedereen is praktisch bezig en leert door
zelf te ontdekken.

Wij gaan voor prima onderwijs!
De eerste informatieavond is geweest. We
hebben in alle klassen uitgelegd hoe we
werken en onze nieuwe onderwijs-methoden
gedeeld. Indien u nog vragen heeft komt u
dan vooral bij de leerkracht zij beantwoorden
graag uw vragen.
Benadrukt op de ouderavond is vooral dat we
geen verzuim mogen geven voor een afspraak
bij een tandarts tenzij er noodzaak is. Een
controle kan eerder geregeld worden. De
meeste ouders doen dit ook. Alleen voor
bijzondere omstandigheden mogen we verlof
geven. Naast dat wij het niet bevorderlijk
vinden voor de leerlingen kunnen wij ook
gecontroleerd worden of we ons houden aan
de wet.
Ook hebben we gevraagd aan ouders of zij
willen helpen met verschillende klussen op
school. U ontvangt een formulier waarop u
kunt aangeven waarin u zou willen en kunnen
helpen. Alle hulp is welkom!
Biologiedag NME op donderdag 28
september voor groep 7-8

Dit duurt de gehele schooldag en ze zullen
daar hun lunch gebruiken. Denkt u eraan dat
uw kind voldoende eten en drinken mee
heeft? We zullen veel buiten zijn en gaan daar
op de fiets naar toe, wilt u met uw kind
meedenken over de juiste kleding? De kleding
moet warm zijn en ook tegen een stootje
kunnen
We verwachten uiterlijk tegen 14.30 uur
terug te zijn bij school. Dus houdt u er
rekening mee dat uw kind iets later terug kan
zijn.
Om het door te kunnen laten gaan hebben
we voldoende begeleiding nodig. Zonder
voldoende begeleiding kan het niet
doorgaan. Indien u mee kunt wilt u zich dan
deze week opgeven bij meester Mario?
Kalender
Alle oudste leerlingen ontvangen deze week
de schoolkalender. U ontvangt de
schoolkalender ook digitaal. De actuele versie
kunt u altijd vinden op onze website.
Afscheid juf Annet
Volgende week maandag om 13.00- 14.00 uur
zal juf Annet op school zijn om afscheid te
nemen van leerlingen en ouders. U bent
welkom even langs te komen.

Een leerzame excursie dat de hele dag zal
duren. Eerst aan ze op pad met een
“boswachter” om de omgeving te leren
kennen. Dan onder leiding van iemand van
Landschapsbeheer gaan ze aan het zagen,
knippen en slepen. En ze gaan met iemand
van NME de Naturij in groepjes opdrachten
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