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Jaarkalender
Deze week wordt de jaarkalender uitgedeeld aan het oudste kind van het gezin.
Hulpouderformulier
Uw kind krijgt deze week de formulieren mee, waarop u aan kunt geven bij welke activiteiten u wilt
helpen. Het lichtgele formulier gaat over algemene activiteiten, dit kunt u inleveren bij de Administratie.
Het lila formulier gaat over cluster of groepsactiviteiten. Dit kunt u inleveren bij de groepsleerkracht of
de klassenouder.
Administratie controle formulier
U ontvangt ook een formulier met de gegevens van uw kind zoals ze voorkomen in het leerling
administratiesysteem. We vragen u de gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren. Kloppen alle
gegevens dan hoeft u het formulier niet in te leveren. Zijn er medische bijzonderheden te vermelden
over uw kind, wilt u zich dan melden bij de administratie om hiervoor een apart formulier in te vullen.
Wilt u alle formulieren inleveren voor 23 september!
Stalling stepjes
Het aantal stepjes neemt toe. Daarom hebben we besloten dat ze niet meer in de gang gezet kunnen
worden. Kleine stepjes kunnen in een tas aan de kapstok. Grote steppen in het fietsenrek (met slot).
Fietsen ouders niet in de rekken
Om te voorkomen dat er niet genoeg ruimte is voor de fietsen van de kinderen, worden de ouders
verzocht om hun fiets niet in het rek te zetten.
Oproep
Voor het Leerplein van cluster 1-2 zijn we op zoek naar lego en/of knex. Wilt u dit beschikbaar stellen
dan kunt u dit afgeven bij juf Yolanda (groep 1/2b)
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Studiedagen 2014-2015:

Informatieavond cluster 3
Informatieavond cluster 1-2
Informatieavond clusters 5-6
Start Kinderpostzegelactie
Sport- en speldag cluster 1-2
Huiswerkweek cluster 7 en 8
Schoolstudiedag alle kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
vrijdagmiddag 17 oktober (cluster 5 t/m 8 middag vrij)
maandag 17 november
vrijdag 10 juli 2015

