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Adoptie:
In schoolweek 6 hebben we €28,95 opgehaald voor
3 adoptiekinderen.

Kinderboekenweek:
Aanstaande woensdag sluiten wij de Kinderboekenweek feestelijk af met onze grote
feestavond. U bent van harte uitgenodigd voor dit grote feest! Het feest begint om
18.30 uur en gaat door tot in de late uurtjes (20.00 uur ).
‘Dance studio Progress’ verzorgt een dansworkshop voor de kinderen in het speellokaal.
o 18.30-19.00 uur: Groep 1, 2 en 3

Kind op maandag:

Tot hier
Exodus 16:11-24 en 20:1-17
God geeft de Israëlieten brood voor onderweg.
En hij geeft hen tien regels, die laten zien hoe
het beloofde land dichterbij komt.

De eerste 20 minuten zonder ouders. Ondertussen kunt u een rondje door de school
lopen. Om 18.50 uur kunt u komen kijken naar de voorstelling die zij geven.

o 19.00-19.30 uur: Groep 4, 5 en 6
o 19.30-20.00 uur: Groep 7 en 8
In het lokaal van groep 1 kunnen kinderen tegen betaling van €0,50 worden geschminkt, opgemaakt of een haarstyling krijgen. (Hiervoor zoeken we nog wel meer
hulp van ‘creatieve’ ouders – opgeven bij Juf Marjan’).
Op de bovenverdieping vindt u het ‘horeca gedeelte (alcoholvrij ), hier kunt u ook uw
eigengemaakte gezonde creatie afgeven. De recepten kunt u nog steeds sturen naar
lekkerdingen@tamboerijn.nl
Natuurlijk is er in elk lokaal genoeg te bezichtigen of te doen.
Tot slot vindt u op het plein een ‘circusfeest’, waar onze eigen ‘circusartiesten’ zich
kunnen uitleven.
Kortom wij heten u van harte welkom op ons feest!

Regel van de week:

Het is uiteraard toegestaan in feest- / verkleedkleding te komen.
Wilt u voor de goede doorstroming het pand betreden via de zijingang en de school
verlaten door de hoofdingang?

Kinderen en hun sociale talenten:
Aardig doen!
Activiteiten:
Wo 15/10: Open Huis + Projectavond.
Ma 27/10: Studiedag groep 1 t/m 4
( alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dag vrij)

Algemeen:
Aanstaande vrijdagmiddag begint de herfstvakantie. De school is gesloten van maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober.
Op maandag 27 oktober is er een studiedag voor de groepen 1 t/m 4, de kinderen
uit de onderbouw zijn dan de gehele dag vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
wel gewoon les.
Een vriendelijk verzoek aan alle ouders: wilt u aub de school verlaten via de hoofdingang en niet via de zijingang. Nu ontstaat er nog wel eens een opstopping in het smalle poortje bij de school, dit kunnen we op deze manier zoveel mogelijk tegengaan.
Mededelingen uit:
Groep 3:

Afwezige Medewerkers:
Di 14/10: Juf Margret (later aanwezig)
Do 16/10: Dhr. N. Verbaas

Gefeliciteerd:
Vr 17/10: Jamie Arkesteijn (7 jaar)
Shenna Belt (9 jaar)
Zo 19/10: Jévon Sterrenburg (8 jaar)
Wo 22/10: Lenna van Honk (8 jaar)

- De Veilig Leren Lezen – thuissoftware is geactiveerd. Als het goed
is heeft u een mail ontvangen waarmee u ook thuis kunt inloggen.
U kunt nu dus ook thuis oefenen met de opdrachten die passen bij
de kern waar uw kind mee werkt op school. Mocht u geen mail met
een activatiecode hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen
met mij.

.
Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

Foto van de week:
Groep 2 vierde afgelopen week alvast een ‘gezond feestje’.

Woensdag 15 oktober | open huis | Projectavond

