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Schoolfotograaf
Volgende week donderdag, 26 september, komt de schoolfotograaf. Als u graag wilt dat uw kind met broers/zussen
op de foto gaat die niet bij ons op school zitten, dan bent u na 14:00 welkom om dat te komen doen.

Sociale media
Relatief veel kinderen maken gebruik van sociale media zoals bijvoorbeeld WhattsApp en
Facebook. In de meeste gevallen is dit leuk, nuttig en interessant.
We constateren echter ook wel eens dat er uitingen zijn op deze media die niet wenselijk
zijn. Ons advies is om ook thuis zo goed mogelijk zicht te blijven houden op het
‘mediagedrag’ van de kinderen en dit zo veel mogelijk bespreekbaar te laten zijn en blijven.

Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
Veiligheid in het verkeer is ontzettend belangrijk. Uw kind neemt ook deel aan het verkeer en vaak zal dit op de
fiets zijn. Ook bepaalde schoolse activiteiten zullen wij met de fiets ondernemen. Maandag 7 oktober is de
jaarlijkse fietsenkeuring van VVN. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten deze dag op de fiets naar school
komen. Om goed voorbereid op deze keuring te komen en ook vanwege het verkeersproject, willen wij de
kinderen van deze groepen eerst zelf eens goed naar hun fietsen laten kijken. Daarom willen we vragen om ook
op vrijdagmiddag 27 september op de fiets naar school te komen. De kinderen gaan dan aan de hand van een
afvinklijst na of hun fiets verbeterd moet worden voor de ‘echte’ keuring op 7 oktober. Zo is er ook nog tijd om dit
voor de keuring te herstellen.

DAM-X School Experience
Dit watersportevenement vindt plaats op vrijdag 11 oktober aan de Brouwersdam en groep 7/8 gaat hieraan
deelnemen. Tussen 9.00 uur en 15.00 uur zullen de kinderen aan de volgende activiteiten deelnemen:
windsurfen, SUP’en, waterjumpen, longboarden. Ook zal er een meet & greet zijn met professionele
watersporters. Hiervoor hoeven de kinderen alleen de volgende spullen mee te nemen:





Waterschoenen/oude schoenen;
Zwemkleding en handdoek;
Warme kleding voor na de watersporten;
Lunch en genoeg te drinken.

Deze dag kan alleen doorgaan wanneer er genoeg mensen zijn die met ons heen en terug willen rijden. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij de meester en juffen van de Bovenbouwunit.

Kinderboekenmarkt – Vrijdag 4 oktober
Vrijdag 4 oktober organiseert de ouderraad een kinderboekenmarkt, onder schooltijd. Alle kinderen krijgen de
gelegenheid om tijdens deze markt hun boeken te verkopen voor een klein prijsje. Iedereen is welkom! Ouders,
opa’s en oma’s, de buren of je oom en tante. In de hal verzorgd de ouderraad een kopje koffie of thee, voor €
0.50.

Spelregels kinderboekenmarkt
-

Kinderen mogen om 08.15 uur de klas in voor de opbouw van hun marktkraam.
Ouders / verzorgers indien mogelijk mee voor de kinderen in de onderbouw.
De kinderboekenmarkt begint om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur.
Boeken mogen verkocht worden voor € 0.50 of € 1.-. Ruilen mag natuurlijk ook!
Ieder kind mag maximaal € 2.50 mee naar school nemen om boeken te kopen.

Knutselmateriaal
Voor een knutselopdracht in de aankomende weken zijn wij nog op zoek naar zoveel mogelijk kosteloos
materiaal. Denk hierbij aan kartonnen verpakkingen, lege en schone pakken, eierdozen etc.
U kunt het materiaal inleveren in de unit van uw kind.

Gymschoenen
Nog niet alle kinderen gymmen op schoenen. Dit is wel verplicht en daarom vragen wij u voor gymschoenen
zonder zwarte zolen te zorgen voor uw kind.

Oordopjes
In verband met de hygiëne is het prettig om uw kind eigen oordopjes mee te geven voor het werken op Snappet.
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