Jaargang 25 bulletin 8
Purmerend, 9 november 2017
Agenda november
9 nov.
Lichtjes/ inloopavond (stond op het jaarrooster eerst op 10 nov.)
10 nov.
Nieuwsbrief
13 nov.
Start Schoolfruit EU
14 nov.
Kijkdag bij zwemmen
16 nov.
Natuur bezoek groep 5
17 nov.
Start mediawijsheid week
21 nov.
OR vergadering start 19.30
24 nov.
Nieuwsbrief
27 nov.
MR vergadering start 19.30
30 nov.
Voorlichting voortgezet onderwijs groep 8

Start Schoolfruit
Maandag start het schoolfruit weer! Dat houdt in dat tot de meivakantie alle kinderen 3x per
week (maandag, woensdag en vrijdag) fruit of groente krijgen via school. Wekelijks zal op
het bord geschreven worden welk fruit of groente er geleverd zal worden. Mocht uw kind
het fruit op een bepaalde dag niet lusten, dan kunt u uw kind zelf iets meegeven.

Kijkdag bij zwemmen
Op dinsdag 14 november zal de eerste kijkdag zijn bij het schoolzwemmen. Alle ouders en
eventueel andere familieleden zijn van harte welkom van 12.45 tot 13.30 om te kijken bij
het schoolzwemmen van uw kind. Het is helaas niet mogelijk om met de bus mee te reizen
vanaf school, dus ouders die willen kijken moeten op eigen gelegenheid
naar het zwembad komen.
Als u bij het zwembad bent, vragen wij de ouders om te verzamelen in de
grote hal voor het zwembad. Van daaruit zullen medewerkers van het
zwembad u op komen halen om naar de juiste plek te brengen om te gaan
kijken.
Na het kijken verzoeken wij de ouders weer terug naar de hal te gaan, zodat wij het
overzicht kunnen behouden bij het omkleden. Als alle kinderen klaar zijn, komen wij als een
groep naar de hal toe. Van daaruit mogen kinderen zich afmelden bij de juf en met hun
ouders mee naar huis gaan. Alle andere kinderen gaan weer mee terug de bus in naar school
toe.

Vragenlijst naschoolse opvang en telefoonlijst
Bij de vorige nieuwsbrief zat een vragenlijst i.v.m. de behoefte peiling van naschoolse
opvang op school en een controlelijst voor telefoonnummers. We krijgen al veel lijsten terug,
maar helaas nog niet van iedereen. Als u de lijsten nog thuis heeft liggen, zou u deze dan op
school willen inleveren? Bent u de lijsten kwijt geraakt, kunt u altijd een extra exemplaar bij
de directie halen.

