
9 september 2016

Oudergesprekken andersom,
Maandag 19 en dinsdag 20 september zijn de oudergesprekken andersom. 
Uw kind heeft een briefje meegekregen met de tijd dat u bent uitgenodigd. 

Wisten jullie dat....,
... juf Sanne en juf Els na de informatie-avond van groep 3 omhelst werden door een oud-leerling?
... meneer Willem de hele woensdagochtend bezig is geweest voor het grote waterfeest?
... juf Frederieke bang is om nat te worden?
... juf Merel haar droge kleren thuis op tafel had liggen?
... meneer Hans woensdag niet buiten durfde te komen?
... we wel 6 stagiares op school hebben rondlopen?
... als je zelf een ‘wisten jullie datje’ weet, je ze aan mij mag laten weten?

Waterpret,
Wat hebben we een lol gehad tijdens het spelen met het water.
Een foto staat hieronder, de rest vindt u op de website en in de app.

Hallo allemaal,
Wat een warmte deze week. 
De zomerontmoeting is dus een zonnig feestje geworden. 
De foto’s hiervan vindt u op de website en de app.
Groetjes Juf Els

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
groep 3
17 sept Behçet Küçüközel
19 sept Rowen van Rijckevorsel
Gefeliciteerd !
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Ouder-koffiekamer,
Elke vrijdag is er de ouderkamer.  
De koffiekamer zal dan worden omgetoverd tot ouderkamer. 
Van half 9 (8.30u) tot half 10 (9.30u) bent u welkom!
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u met elkaar praten en 
u kunt vragen stellen aan meneer Hans, de directeur. 



Uitnodiging
Meneer Rinus werkt al meer dan 35 jaar op onze school.

Maar, aan alle goede dingen komt een einde.
Meneer Rinus gaat van zijn welverdiende rust genieten.

In de laatste week van september nemen we afscheid van hem.
Op dinsdag 27 september doen we dat met oud collega’s.

Op donderdag 29 september vieren we het afscheid met de kinderen. 

Op woensdag 28 september kunnen de ouders meneer Rinus gedag zeggen.
U bent van harte welkom tussen half negen en twaalf uur. 

Meneer Rinus is dan in de koffiekamer en 
er staat koffie met wat lekkers.

Kijk maar om hoe laat het voor U het beste schikt.
We hopen dat veel ouders meneer Rinus 

even de hand komen schudden.
 

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,

Hans Versluijs


