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Jarigen
Wij feliciteren Romi Dijke, Ceren Bicer en Elise Lulofs van harte met hun verjaardag.

Gezocht!
Om te zorgen dat uw kind/kinderen luizenvrij blijven, controleren wij ze regelmatig. Wij zijn op zoek
naar iemand die wil helpen bij deze controle. Aanmelden kan bij de oma van Danisha de Bruijn groep 8,
haar telefoonnummer is 0647470691.

Kick off
Maandag 17 september staat de Kick off gepland, de leerlingen van groep 3 t/m 8 vertrekken die
morgen om 07:45 van school richting Halfweg. Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind/kinderen op tijd op
school zijn.

Fietsbeleid
Veel leerlingen komen op de fiets naar school, dit is niet de bedoeling. De leerlingen die dicht bij school
wonen, vragen wij om hun fiets thuis te laten. Dit i.v.m. ruimtegebrek. Voor de leerlingen die verder
weg wonen, verzoeken wij de fietsen in het fietsenrek te plaatsen.

Blijdorp
Groep 7 gaat naar aanleiding van het project Afrika-Azië maandag 17 september naar dierentuin
Blijdorp.

Poll
In de vorige weekbrief heeft er een vooraankondiging gestaan m.b.t. het afnemen van een korte
vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld om feedback te krijgen op de eerste 2 weken gebruik Parro.
De poll is uitgezet via het administratiesysteem Parnassys.
De poll bestaande uit 4 vragen staat voor u klaar in het
ouderportaal.
Vanaf vandaag kunt u de poll invullen . U kunt de vragenlijst
invullen tot en met vrijdag 21-09-2018.
Alvast bedankt voor uw feedback.
Met vriendelijke groet,
Arnold Eijgelsheim
directeur
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