
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 5 – 29 oktober 2018

Kom in de klas van groep 1 en 2 

Ouders en verzorgers van groep 1 en 2 mogen 

op maandag 5 november of op dinsdag 13 

november een kijkje komen nemen in de klas 

van 14.30 tot 15.00 uur. 

 

Kledinginzamelingsactie 

Op dinsdag 6 en woensdag 7 november vindt 

de kledinginzamelingsactie plaats. De zakken 

met kleding kunnen worden ingeleverd in de 

hal van de Kubus. Donderdag 8 november 

worden alle zakken opgehaald. Een deel van 

de opbrengst is voor de school. Dit besteden 

wij aan materiaal en activiteiten voor de 

keuzeklassen. 

 

 

 

Zakelijke ouderavond 

Hierbij nodigen wij u uit voor de zakelijke 

ouderavond op dinsdag 13 november om 

19.30 uur op de Kubus. 

Tijdens deze ouderavond krijgt u o.a. 

informatie vanuit de OR, AC en de directie.  

De notulen van de jaarvergadering 2017 en  

het financieel verslag van het schooljaar 2017-

2018  worden gepresenteerd.   

Wij hopen op uw komst! 

 

Oproep TSO (Tussen Schoolse Opvang) 
Omdat 1 van onze vrijwilligers stopt met de 
TSO, zijn we op zoek naar nieuwe ouders die 
tussen de middag op school mee willen 
helpen. U begeleidt de kinderen in de 
middagpauze een half uur, tijdens het eten en 
het spelen. Er staat een kleine vergoeding 
tegenover. Als u interesse heeft kunt u contact 
opnemen met Tiny Klein, coördinator van de 
TSO tel.: 06-48726873.  

Agenda 

November  

1 Schoolfinale voorleeswedstijd groep 7 en 8 

5 Kom in de klas van groep 1 en 2  
14.30-15.00 uur 

6 Oud papier 
Kleding inzamelingsactie 

7 Kleding inzamelingsactie 

8 Lichtjesoptocht winkelcentrum 

11 Sint Maarten 

12 Inloop groep 6/6A (Uitnodiging volgt) 

13 Jeugdverpleegkundige 14.00 – 15.30 uur. 
Kom in de klas van groep 1 en 2 
14.30-15.00 uur 
Zakelijke ouderavond 19.30 uur 

15 Inloop groep 6/6A (Uitnodiging volgt) 

20 MR vergadering 

24 Sinterklaasintocht winkelcentrum 

29 GMR vergadering 

30 Leerlingenraad 

 

December 

4 Sinterklaasviering 
Oud papier 

13 Jeugdverpleegkundige 08.30 – 12.30 uur 

19 Kerstdiner 

21 ’s middags vrij! 

22 Kerstvakantie t/m 6 januari 

 


