Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie en zijn alle kinderen
lekker een weekje vrij. Sommige zijn er aan toe, anderen
willen nog even doorgaan, maar iedereen mag lekker
even uitrusten. We zien de kinderen weer terug op
school op maandag 21 oktober.

Nieuwe leerlingen
Wij vinden het fijn dat we een nieuwe leerlingen mogen verwelkomen
bij ons op school namelijk: Lamar en Christa.
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.
Reservekleding
In groep 1/2 gebeurt er wel eens een ‘ongelukje’ of worden er kleren vies
bij het spelen. Gelukkig hebben we op school dan een bak met schone
kleren.
Nu is de inhoud van de bak wat afgenomen en zijn we daarom opzoek
naar kleren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.
Heeft u nog een (jogging)broek, legging, etc. liggen die te klein is voor uw
eigen kind(eren), maar nog goed genoeg voor een tweede ronde?
Dan houden wij ons graag aanbevolen! U kunt de kleren afgeven bij juf
Sois. Alvast bedankt!

Open ochtend Rilland
Op woensdag 2 oktober heeft er een open ochtend plaatsgevonden
op de vestigingen van alle basisscholen en Kibeo in Rilland. Deze is
goed bezocht en was ook heel gezellig. Mogelijke toekomstige
ouders hebben een kijkje kunnen nemen in de scholen en hebben
een indruk opgedaan. Wie weet mogen we deze ouders bij ons op
de locatie ontvangen.
Amaryllisbollen verkoop
Via deze weg willen we iedereen, die ons zo fanatiek heeft geholpen bij
de Amarillysbollen actie afgelopen periode, heel hartelijk danken! Er zijn
dit jaar weer meer bollen verkocht dan afgelopen jaar. Super!
We kunnen met het opgebrachte geld weer leuke materialen aanschaffen
voor de leerlingen en het plein.

Naschoolse activiteiten
De eerste naschoolse activiteit van het schooljaar is
inmiddels achter de rug. Er werden ballonfiguren
gemaakt en de opkomst was dan ook grandioos.
Kinderen hebben enorm genoten. Soms een
onverwachte Pats Boem (ballonnen die klapten),
maar dat mocht de pret niet drukken.
Athina heel erg bedankt voor de activiteit.

Verlengde schooldag
De eerste week na de herfstvakantie gaan we starten met het uitnodigen van leerlingen om
deel te nemen aan de verlengde schooldag. Deze momenten zijn vrijblijvend en dus niet
verplicht.

Kinderboekenweek en lid worden van de Bieb
Op woensdag 2 oktober is het startschot gegeven voor de Kinderboekenweek. Het was wel
erg rustig op school. Alleen meester Rick was aanwezig om half negen en de leidsters van
Kibeo. Niemand wist waar de juffen en meesters waren. Hij maakte zich dan ook veel
zorgen. Zou er iets gebeurd zijn?
Gelukkig kreeg hij hulp van sommige
ouders en zijn we op het schoolplein
een boekje gaan lezen uit de
zwerfboekenkast. Toen er een luxe
auto met een hoop getoeter de straat
in kwam rijden, zagen we de juffen en
meesters in hele mooie kleding
aankomen. Ze vertelden dat ze
gisteravond naar het boekenbal
waren geweest en het was heel
gezellig geweest. Ze waren de tijd
vergeten en hebben uiteindelijk
Marco gebeld om hen op te halen.
Gelukkig waren ze dan ook op tijd op
school. Zo kon dan toch de dag nog
beginnen.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we veel aandacht besteed aan het lezen van leuke,
spannende en informatieve boeken. Juf Rosanne heeft ons hier ook enorm bij geholpen.
Mocht u dan ook nog geen lid zijn van de bibliotheek (of uw kind) kunt u vrijblijvend naar de
Vliedberg om daar lid te worden. Er is op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur iemand aanwezig die u kan helpen om lid te worden van de bieb.

Visite groep 1-2 leerlingen
Juf Sois houdt zoals elk jaar weer de huisbezoeken bij de jongste kleuters.
Als ze bij u op bezoek wilt komen, zal ze met u en afspraak inplannen.

Oproep om hutten te bouwen
Graag willen wij aan iedereen vragen die kleden, lakens of
fleecedekens thuis over heeft en er niets mee doet aan ons wil
schenken, zodat de leerlingen hier hutten mee kunnen
bouwen. Inleveren kan bij juf Jacqueline.
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Onderwerp
Herfstvakantie

Hoofdluiscontrole
75 jaar herdenking in Rilland
Start wintertijd
Schoolzwemmen groep 3-4
Inloopochtend
Nationaal Schoolontbijt
Schoolzwemmen groep 3-4
Nieuwsbrief 3
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Datum

Alle leerlingen vrij

14-10-2019
t/m
18-10-2019
23-10-2019
25-10-2019
26-10-2019
27-10-2019
28-10-2019
06-11-2019
06-11-2019
11-11-2019
11-11-2019

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Deze is vernieuwd en er is een leuke virtuele tour te zien.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

