SEPTEMBER 2016
Agenda
12 september

13 september
14 september
15 september
16 september
19 september
20 september
21 september
30 september

RESHARE kledinginzameling: tot 9.00 uur
Poetsbus controle groep 4 t/m 8
Informatie avond groepen 3 en 4 - aanvang: 19.30 u*
Informatie avond groep 8 - aanvang 19.30 uur
MR aanvang: 19.30 uur
Informatie avond groepen 5 en 7 – aanvang 19.30 u*
OB dag 1 groep 1 en 2 vrij
Groep 1-2-3 voorstelling “De vrouw en het jongetje”
Informatie avond groep 1 en 2 – aanvang 19.30 u
Informatie avond groep 6 – aanvang 19.30 u
Maandsluiting groep 1/2 A

* Mocht u in beide groepen een kind hebben: ga dan naar de informatie
avond van uw oudste kind.
Kledinginzameling
Op maandag 12 september kunt u rond 8.30 uur uw kleding, linnengoed en
schoenen in een gesloten vuilniszak weer kwijt in de hal van de kleuters.
Hallo allemaal
U heeft het vast al lang gezien: er wordt hard gewerkt aan ons nieuwe
schoolplein. Morgen zullen de meeste klussen klaar zijn. In een later
stadium worden de oranje Cruijff veldjes aangelegd waarna de
voetbaldoeltjes worden geplaatst en de belijning kan worden gemaakt.
We hebben gelukkig een speelveldje aan de andere kant van de school!
We zijn gestart met een nieuwe collega in groep 5: Cindy van Leeuwen
Zij draait de groep naast Mark, die een baan voor drie dagen heeft
aanvaard op het VO (Kennemer College). Annemieke van Leijden is
afgelopen maandag gestart in groep 8 op de Sokkerwei.
Het voorstellen van TSO coördinator Kim en juf Cindy volgt in oktober.
We gaan er met elkaar weer een mooi jaar van maken!
Carla

Tatum Oud (1A) komt in september bij ons op school. En beter laat dan nooit:
Mik Jongbloed (zit al sinds juni in groep 1A; sorry Mik !)
Heel veel plezier in je nieuwe groep!

Tatum Oud, Jillian Zijlstra, Olivier van Dijk, Midas Hop, Moos v.d. Brand, Siebe
Slokker, Oliver Rymer, Jill Nieuwenhuizen, Storm de Pauw Gerlings, Jack Mac
Mootry, Mette Steenbergen, Lotte van Dijk, Hugo Broos, Thijmen Duthler,
Vlin Hoving, Fay Bakker, Jonas Voebel, Aniya Arzaghi, Wies v.d. Heuvel van
Varik, Sarah Haringman, Kiki Sneekes, Saar de Beer, Pippa Hoving, Ien
Broos, Tygo Koet en Luuk Veenboer.
Allemaal een hele fijne verjaardag!

Inschrijven nieuwe leerlingen
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!!
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla.

Voor- en naschoolse opvang
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.
www.fortekinderopvang.nl
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:
0251 - 658058

Open middag Forte BSO’s met Heel Forte Bakt!
Om (toekomstige) ouders kennis te laten maken met de buitenschoolse opvang van kinderen van 412 jaar, organiseert Forte Kinderopvang op maandag 12 september een open middag bij haar
BSO’s. Ouders en hun kinderen krijgen een rondleiding, ontvangen een leuke goodiebag en kunnen
deelnemen aan “Heel Forte Bakt”!
Gezond eten en lekker bewegen staan bij de Forte BSO’s hoog in het vaandel. Bij de BSO’s is
standaard een uitgebreid sport- en spelaanbod te vinden, gebaseerd op leeftijd en belangstelling
van de kinderen. Binnen dit aanbod hoort ook gezonde voeding: de kinderen bakken dan ook
regelmatig samen met de pedagogisch medewerkers de heerlijkste gerechten. En omdat de BSO’s
van Forte Kinderopvang gezond en beweging voorop hebben staan, zijn dit niet alleen zoete
baksels, maar ook gezonde bakcreaties en vitaminerijke fruit- en groente smoothies. Veel van deze
recepten komen bij de pedagogische medewerkers zelf vandaan. Tijd dus voor een onderlinge
wedstrijd “Heel Forte Bakt”, waarbij de medewerkers met hun recept strijden om de eer van het
gezondste en lekkerste recept, en de kinderen meekoken en de winnaar kiezen!
Tijdens de open middag kunnen ouders en kinderen die nog niet bekend zijn met de naschoolse
opvang van Forte Kinderopvang meedoen met “Heel Forte Bakt”. Daarnaast krijgen zij een
rondleiding door de BSO. Elke bezoeker van de open middag ontvangt na afloop bovendien een
gratis goodiebag, gevuld met leuke attenties.
De open middag van de Forte BSO’s is op maandag 12 september van 16.00-17.30 uur. Kijk voor
een Forte vestiging in de buurt op www.fortekinderopvang.nl/vestiging. Naast de open middag zijn
(toekomstige) ouders ook altijd welkom bij Forte Kinderopvang: via www.fortekinderopvang.nl is een
afspraak te maken voor een rondleiding.

Vakantierooster

2016-2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

17 okt. t/m 21 okt. 2016
26 dec.’16 t/m 6 jan. ‘17
20 febr. t/m 24 febr. ‘17
17 april ‘17
24 apr. t/m 5 mei ‘17
25 en 26 mei ‘17
5 juni ‘17
24 juli t/m 3 sept. ‘17

