
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

We kijken terug op een geslaagd Beginfeest. Door het wisselvallige weer kon het dit 
jaar helaas niet buiten plaatsvinden, maar dat mocht de pret niet drukken. Hierbij  
willen wij iedereen bedanken voor de gezelligheid, de inzet tijdens de activiteiten en 
alle lekkere hapjes die gemaakt zijn. Er was meer dan voldoende eten en iedereen 
heeft lekker kunnen smullen. Complimenten voor de outfits, super leuk om te zien hoe 
creatief iedereen is geweest. Fijn om zo met elkaar het schooljaar te kunnen starten. 
 
Groep 6/7/8 is alweer aan het genieten van een andere leuke activiteit. Zij zijn de  
afgelopen dagen op kamp geweest en komen vanmiddag weer thuis. Aan de verhalen 
te horen hebben ze het reuze naar hun zin.  
 
Op 5 Oktober start de Kinderboekenweek en hebben we als drie scholen ook een ge-
zamenlijk project met het thema Gi-Ga-Groen.   
 

Francien Soeter 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

In de week van 26 september staan de kennismakingsgesprekken 

gepland. Doel van deze gesprekken is dat u als ouder/verzorger de 

leerkracht nog meer inzicht geeft in wat uw kind nodig heeft. De 

groepsleerkracht zal u bericht geven als de gespreksplanner wordt 

opengezet.  
U krijgt hiervoor vragen mee naar huis die u vooraf moet beantwoor-

den, deze vragen worden tijdens het gesprek besproken.  
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Liam is dinsdag 20 september jarig en  

Erik is woensdag 21 september jarig.  

Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie 

een hele fijne verjaardag toe.  



………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

…    In de kalender van Parro alle activiteiten, vakanties en studiedagen ingevuld zijn.  

…    U op de kalender van Parro kan kijken wanneer uw zoon/dochter vrij is.  

…    Woensdag 7 oktober alle leerlingen op luizen zijn gecontroleerd. 

…    Iedereen luizenvrij is.  

…    Wij de ouders weer hartelijk willen bedanken voor het luizen pluizen!  

 

Fijn weekend! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Maandag 26 sept. t/m vrijdag 30 sept.  Kennismakingsgesprekken 

Vrijdag 30 september  Nieuwsboog.  

Woensdag 5 oktober  Start Kinderboekenweek  

Donderdag 13 oktober  Afsluiting project  

Vrijdag 14 oktober  Nieuwsboog  

Maandag 17 okt. t/m vrijdag 21 okt.  Herfstvakantie  

Agenda 

SCHOLENCROSS 

In oktober is er weer de scholencross. In de bijlage vindt u een brief met meer informatie over 
de scholencross.  


