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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 3e nieuwsbrief van dit schooljaar. Ik hoop dat u de tijd vindt om deze
op uw gemak te lezen, want er staat weer het nodige nieuws in.
Greenteam
Zoals u wellicht wel gemerkt heeft timmert ons Greenteam behoorlijk aan de weg en zijn zij
steeds beter onze school, groener, duurzamer en gezonder te maken. Om u op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen sturen wij vanaf nu maandelijks een Greenteam nieuwsbrief
mee samen met de gewone nieuwsbrief. U vindt deze dan ook in de bijlage van digiduif.
Toekomstplannen
Onlangs heeft u in de media kunnen lezen dat er mogelijke plannen zijn om nieuwbouw voor
jongleren te realiseren op de plaats waar sporthal “Onder de Bogen” stond.
Dat is inderdaad een door ons dringend gewenste locatie, maar zoals het er nu naar uitziet
zal dit niet op korte termijn gerealiseerd zijn. Tot die tijd zoeken we naar andere goede
oplossingen om de kinderen verantwoord onderwijs te bieden, Wordt vervolgd!
Vierde kleutergroep
in de vorige nieuwsbrief kondigde ik al aan dat er in januari een 4e kleutergroep komt in de
ruimte waar nu de teamkamer is. Joyce Rosenbrand gaat deze groep draaien. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen. Joyce, veel succes ermee!!
Wecycle
De wecycle actie is in volle gang. We hebben al veel apparaten opgehaald, maar er kunnen
er nog meer bij. Tot 9 november kunt u oude apparaten inleveren in de gang bij de
kopieerruimte. Spaart u mee???
Komende activiteiten
zaterdag 3 november:
zondag 4 november:
vrijdag 9 november:
12/11 t/m 16/11:
maandag 19 november:
dinsdag 20 november:
vrijdag 30 november:

juf Nicole jarig
juf Mariëlle jarig
theater groep 4
groep 1/2 vrij
juf Marjo jarig
museumbezoek groep 7 en 8
volgende nieuwsbrief

Tot zover deze derde nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur
Bijlage: aankondiging speelgoedbeurs

