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Maandag 9 oktober Directie aanwezig 
Dinsdag 10 oktober Directie aanwezig 
Woensdag 11 oktober  
Donderdag 12 oktober Directie aanwezig 
Vrijdag 13 oktober  

Maandag 16 oktober Directie aanwezig 
Dinsdag 17 oktober Directie aanwezig 

Algemene Jaarvergadering 
oudervereniging. 19.30 uur 

Woensdag 18 oktober  
Donderdag 19 oktober  
Vrijdag 20 oktober  

 
Alvast noteren in de agenda: 
 

 23 t/m 29 oktober  Herfstvakantie 

 
 

GEFELICITEERD! 

 
10-10  Renske van Ommen  groep 1/2B 
13-10  Emma Lambers  groep 3 
13-10  Nils Schutte 
15-10  Natalia ten Hoff  groep 4/5 
 
 
 

DE INFO STOPT 

 
Na jaren lang u via de Info geïnformeerd te hebben over nieuws vanuit de school, zullen we 
binnenkort stoppen met het versturen van de Info. Tot aan de herfstvakantie zult u de Info 
nog ontvangen. Daarna zullen we u alleen nog informeren via Social Schools en de website. 
 

HUWELIJK JUF ELLEN      donderdag 19 2017 

 
In verband met het huwelijk van Juf Ellen heeft ze een aantal dagen verlof (maandag 16 okt 
t/m vrijdag 20 okt). Hierdoor zal juf Ellen volgende week geen lessen geven. Er is voor deze 
week een invalleerkracht geregeld. 
 
  



BERICHTJE VAN JUF ELLA 

 
Aan de ouders, 
 
Geweldig bedankt voor de kaartjes, bloemen, app-jes, lieve berichtjes op Social Schools. 
Tja, een ongeluk zit in een klein hoekje, dat heb ik helaas mogen ervaren. 
Maar we zijn bijna een week verder, de pijn wordt draaglijker en daardoor voel ik me ook 
weer wat beter. 
De berichtjes van uw kant op welke manier dan ook, werden/worden door mij enorm 
gewaardeerd!! 
 
Tot gauw! 
Ella 
 

LIGHT RUN        Dinsdag 3 november 2017 

 

 

 
Op 3 november organiseert de oudervereniging in samenspraak met de school een light run 
om te sparen voor schommels op het schoolplein.  
Alle groepen zullen 10 minuten “verlicht” over het 200 meter lange parcours rondom de 
school lopen.  
Er zullen kraampjes op het schoolplein staan waar u iets te eten en/of te drinken kan kopen 
en er zullen “knutselwerkjes” van de kinderen worden verkocht. 
Het is dus verstandig om kleingeld mee te nemen. 
 
Het belooft een zeer gezellige middag/ avond te gaan worden. We hebben er nu al veel zin 
in. 
 
Graag zien we u op 3 november om 17.00 uur op het schoolplein! 
Deze week krijgen de kinderen een invullijst mee naar huis 
 
We zijn nog opzoek naar lichtsnoeren om het parcours te verlichten. Heeft u nog wat in huis, 
dan horen wij dit graag.  
 

  

http://www.christiannerunforkikamarathon.nl/light-run/


 


