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Agenda
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
Ma 26-10: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert
Di 27-10: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Di 27-10: Koffie uurtje groep 1-2B om 20.00
uur via Microsoft Teams
Ma 2-11: Koffie uurtje groep 1-2C om 20.00
uur via Microsoft Teams
Wo 11-11: vergadering medezeggenschapsraad
via Teams
Ma 16-11: vergadering ouderraad via Teams
Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8)
Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert
Wo 16-12: kerstviering 17.00-19.00 uur

Groepen 4A en 4B-5B hebben bedacht wat je
ziet als je in de lift van Abeltje (boek) omhoog
gaat.

Kledinginzameling.
Morgen, vrijdag 16 oktober, wordt er weer
kleding, schoeisel, e.d. ingezameld. De
opbrengst gaat rechtstreeks naar de ouderraad
en wordt uiteraard besteed aan de kinderen.
De kleding wordt ’s morgens na 9 uur
opgehaald. U kunt de goed gesloten en stevige
plastic zakken aan de voorkant van de school
(Ecliptica) leggen op het grasveld.

Geslaagde ontruimingsoefening.
Gisteren, woensdag 14 oktober, hebben we met
alle kinderen van de school (inclusief die van de
peuterspeelzaal) een geslaagde
ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen
waren snel op de verzamelplaats (skatebaantje)
en de BHV-ers hadden alles goed onder
controle.
Na de herfstvakantie gaan we nog een keer een
oefening houden die niet vooraf aangekondigd
wordt. We zijn dan benieuwd of iedereen dan
net zo snel en adequaat gaat reageren.

Groep 4A heeft daarnaast ook nog dino’s
gemaakt

Nooit een vlam in de pan met wate r blus s en

Kinderboekenweek van 30-9 t/m
16-10. Thema: en toen?
Groep 5 heeft het boek ‘het monster van
Lochness’ uitgebeeld.
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Ook groep 6 heeft het boek van het monster
van Lochness gebruikt voor een creatieve les.

Groep 8B heeft de Mona Lisa ‘getekend’.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.
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