Jaargang 25 bulletin 5
Purmerend, 10 oktober 2017
Agenda oktober
12 oktober
13 oktober
19 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober

Drempelonderzoek in groep 8
Boekenverkoop om 14.00
Disco voor de groepen 5 t/m 8 van 19.00 – 20.30
Maandsluiting groep 8
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Boekenmarkt
Ook dit jaar is er weer een boekenmarkt voor en door de kinderen. De kinderen
mogen hun eigen boeken verkopen op een kleedje in de aula. Deze markt is op
vrijdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur. De prijs van een boek is € 0,50 per
stuk, stripboekjes € 0,20. Dus kom gezellig en neem kleingeld mee naar de markt!

Strippenkaart bij de Disco op 16 februari
Op donderdag 19 oktober is er disco van 19.00 tot 20.30 voor
de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Tijdens de disco mogen
alle kinderen verkleed komen.
Kinderen kunnen op 17 en 18 oktober van 8.20 – 8.35 in de hal
en natuurlijk op de avond zelf om 19.00 een strippenkaart
kopen. De strippenkaart kost 1,- euro. Je kan met de
strippenkaart 3x drinken halen, 3x iets lekkers. Mocht je de
strippenkaart niet zelf kunnen bewaren omdat je geen zakken
hebt, dan kan je hem in bewaring geven bij de bar, omdat de
strippenkaart op naam is.

EU-Schoolfruit
Ook dit jaar hebben wij ons opgegeven voor het schoolfruit en mogen wij hieraan
deelnemen! Dat houdt in dat we vanaf maandag 13 nov. wekelijks 3 stuks fruit of groente
geleverd krijgen per leerling. Deze leveringen gaan door tot de meivakantie. Omdat we per
leerling 3 stuks fruit of groente ontvangen, past dit heel goed in onze afgesproken
“gruitdagen” op de maandag, woensdag en vrijdag. Uw kind hoeft dan ook vanaf 13
november alleen op de dinsdag en donderdag iets mee te nemen voor in de ochtend pauze.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.euschoolfruit.nl .

