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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 3e nieuwsbrief van dit schooljaar.
We zitten alweer in het tweede kwartaal, het gaat snel. We hebben de eerste vakantie
achter de rug en zijn alweer volop bezig met de nieuwe thema’s. En dan beginnen we al
langzamerhand aan de donkere dagen. Altijd een gezellige tijd.
Leest u op uw gemak deze nieuwsbrief even door. Hij staat weer vol met nuttige en leuke
informatie.
WeCycle
Nog even en dan worden de WECYCLE dozen weer opgehaald. U kunt nog tot 17 november
2017 uw oude, afgedankte, kapotte klein-elektrische apparaten inleveren in de dozen die op
school staan. Alvast bedankt voor alle ingeleverde apparaten.
Verkeerscommissie
23 oktober is VVN op school geweest om de fietsen van uw kind uit groep 6,7 of 8 te
controleren. Dit allemaal om uw kind zo veilig mogelijk op weg te laten gaan. De controle
was vooral gericht op het licht en de reflectoren. Jammer genoeg waren niet alle fietsen oké.
Alle kinderen hebben een kaart mee gekregen waarop staat wat nog gemaakt zou moeten
worden.
Verderop in het jaar komt de VVN nog een keer de fietsen controleren van deze 3 groepen.
We hopen dan dat elke fiets een oké sticker kan krijgen. Hierover zullen we u t.z.t. nog
berichten.
De Stulp Hits 4 Kids Halloween editie
Op vrijdag 3 november is het weer zover. Buurthuis De Stulp te Drunen
organiseert de maandelijkse kinderdisco Hits 4 Kids.
Het belooft oergezellig te worden.
De disco duurt van 19.00 t/m 22.00 uur, en is bedoeld voor de
jeugd van groep 3 t/m 8.
Onze stelregel is: wie binnen is blijft binnen en er wordt geen
alcohol geschonken.
De entree bedraagt € 1,00 en voor € 0,60 kunnen jullie een
heerlijke beker drinken of een lekkere snoepzak kopen.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de
beheerders van De Stulp. Deze zijn te bereiken op telefoonnummer: 0416 – 376630.
Jumbo schoolactie
Het gaat goed met de spaaractie. De tussenstand laat zien dat we op dit moment het meeste
gespaard hebben, waarvoor dank! Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de
schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. In de hal bij het OLC
(Open Leer Centrum) staat een brievenbus waar u de spaarpunten ook in kunt gooien.

Speelgoedbeurs Speel-o-theek op zaterdag 4 november
De Speel-o-theek Drunen houd op zaterdag 4 november weer haar jaarlijkse speelgoedbeurs
van 13:00 tot 15:00 uur in de Olof Palme. De entree is €2,00 voor volwassenen, kinderen
mogen gratis naar binnen.
U kunt hier niet alleen mooi speelgoed kopen voor een leuke prijs, maar ook zelf speelgoed
verkopen. Dus heeft u nog mooi en heel speelgoed of artikelen voor de baby-uitzet die u wilt
verkopen? Dan bent u van harte welkom dit in te leveren op 4 november tussen 10:00 en
12:00 uur. Van de opbrengst is 25% voor de Speel-o-theek. I.v.m. de hygiëne kunnen we
geen knuffels innemen.
Heeft u veel speelgoed dat u wilt verkopen? Enkele weken voor de beurs kunt u in de speelo-theek speciale intekenlijsten ophalen. Hiermee kunt u alvast uw speelgoed nummeren en
prijzen. Door gebruik te maken van een intekenlijst kunt u uw spullen sneller inleveren op
zaterdag 4 november. Afrekenen van verkocht speelgoed en ophalen niet verkocht
speelgoed is tussen 15:30 en 16:00 uur.
Kijk voor onze openingstijden en meer informatie over de speelgoedbeurs op onze website:
www.speelotheek-drunen.nl. U bent natuurlijk ook welkom in de speel-o-theek,
Rooseveltstraat 32 (in de Bibliotheek).

Meld je aan als follower/vriend van Speel-o-theek Drunen op Facebook en ben
altijd op de hoogte van alle nieuws!

Intocht Sinterklaas
Zondag 19 november hoopt Sinterklaas aan te komen in Drunen.
Het welkomstcomité vraagt aan alle kinderen van Drunen om een mooie tekening of
knutselwerkje voor de Sint of de Pieten te maken. Tijdens de intocht kunnen ze deze dan zelf
aan Sinterklaas of de Pieten geven. Uiteraard hopen ze weer heel veel kinderen bij de
intocht te mogen begroeten.
Komende activiteiten
1 november
Groep 6 t/m 8 Sport na school
3 november
Theater groep 4
7 november
Schoolontbijt
17 november
Einde wecycle actie
19 november
Intocht Sinterklaas in Drunen
20 november
Infoavond Voortgezet onderwijs groep 8
20 t/m 24 november Themaweek Mediawijsheid
20 t/m 24 november Groep 1 t/m 4 vrij
Tot zover de 3e nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

