
Hallo allemaal
Tsja, Kerst in de weekbrief van augustus.
Het moet niet gekker worden :-)
groetjes juf Els
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Jarig:
31 aug Wiktor groep 8
1 sept Jamie groep 7
3 sept Damian groep 7
3 sept D’Shawn groep 7 
6 sept Faris groep 7

Kerstoproep
Ja misschien een beetje vroeg, maar de voorbereidingen voor de kerstviering zijn al begonnen.
We willen dit jaar namelijk op donderdag 20 december een kerstmarkt organiseren. 
Met het geld dat we ophalen willen we de speelplaats van de bovenbouw opvrolijken. 
Maar daarvoor hebben uw hulp hard nodig.
We zijn op zoek naar verkoopbare spullen om op de markt 
te verkopen om geld in te zamelen voor de speelplaats. 
We denken dan aan; 
boeken, speelgoed, 
kinderkleding(heel en schoon natuurlijk), 
kerstversiering, schaatsen enzovoorts. 
Heeft u iets liggen dat we mogen hebben om te verkopen, 
dan mag u het naar school brengen.

Met de klassen gaan we knutselen om mooie spulletjes te maken om te verkopen.
En ook daarbij hebben we hulp nodig.
Vindt u het leuk om in de klas te komen helpen met knutselen, meldt dat dan bij de leerkracht. 

Noodnummers
Vorige week heeft u de brief gekregen voor de noodnummers. 
We hebben helaas nog niet alle brieven terug.
Ook als er niks veranderd is, hebben we graag dat u de brief invult en inlevert. 
Onderaan de brief staat de vraag over toestemming voor het gebruiken van de foto’s van uw kind. 
Geef de brief zo snel mogelijk op school af alstublieft.

Oudergesprek andersom
Maandag 3 en dinsdag 4 september zijn de jaarlijkse andersom gesprekken. 
U bent uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind te komen praten. 
Wij luisteren, u vertelt over uw kind.
U heeft deze week van uw kind de uitnodiging ontvangen.
Mocht u op de afgesproken tijd niet kunnen, bel of kom dan naar school alstublieft.
zo zitten de leerkrachten niet voor niets te wachten.


