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Jaarvergadering MR en OR
Nieuwsbrief 4
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start Kinderboekenweek
Boekenverkoop om 14.00
Nio en PMTK toets groep 8
Drempeltoets groep 8
Maandsluiting groep 8
Juffendag groep 1/2
Disco avond
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2018
Op maandag 1 oktober om 19.30 uur.
Agenda
1. Opening
2. Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
3. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
4. Financieel overzicht 2017-2018
5. Begroting 2018-2019
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
7. Vaststellen Ouderbijdrage en schoolreisjesbijdrage
8. Bezetting Ouderraad en Medezeggenschapsraad
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Alle jaarverslagen komen ter inzage op de website. Op de avond zelf liggen de
financiële overzichten klaar.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze vergadering bij te wonen.
De koffie en thee staat voor u klaar.
Namens ouderraad en medezeggenschapsraad

2 studiedagen in oktober
Zoals u in het overzicht kunt zien hebben we 2 studiedagen gepland in oktober. Zo zijn de
leerlingen op 2 oktober en op 19 oktober vrij. Het zwemmen gaat wel gewoon door op 2
oktober. Hierover heeft u een brief ontvangen.

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 12 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Kom erbij!
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we allerlei leuke en leerzame activiteiten gepland.
woensdag 3 oktober

maandag 8 oktober

Start van de Kinderboekenweek!
opening: Toneelstuk door leerkrachten
Muzikale activiteit in de groepen 1 t/m 4
Start Voorleeswedstrijd in groepen 6 t/m 8
Muzikale activiteit in groep 8
Boekenmarkt voor en door kinderen
Activiteit vanuit de bieb voor de groepen 1/2

dinsdag 9 oktober

Muzikale activiteit in groepen 5 t/m 7

woensdag 10 oktober

Groep 7 gaat naar de Bieb voor Kom erbij!

donderdag 11 oktober

Voorleescarrousel in de groepen 1 t/m 8

vrijdag 12 oktober

Presentatie voorleeskampioenen en liedjes

Donderdag 18 oktober

Boekenbal disco groep 5 t/m 8

donderdag 4 oktober
vrijdag 5 oktober

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 12 oktober van 14.00 – 15.00 uur. De prijs van een boek is € 0,50 per stuk,
stripboekjes € 0,20. Dus neem kleingeld mee naar de markt!

Probeer een sport met de JeugdSportPas!
Probeer met de JeugdSportPas een sport naar keuze na schooltijd. Met de JeugdSportPas
krijgen leerlingen van groep 1 t/m 8 de kans om vijf kennismakingslessen, voor € 7,50, in een
sport te volgen zonder direct lid te worden. De JeugdSportPas wordt georganiseerd door
Spurd in samenwerking met lokale sportaanbieders uit Purmerend.
Inschrijven voor de 1e periode kan t/m 28 oktober
via www.sportpas.nl/purmerend. De eerste periode is vanaf maandag 5
november tot en met zondag 16 december 2018. Inschrijven voor de overige drie
periodes kan ook nu of later in het schooljaar. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Spurd, 0299-418100 of mail naar jeugdsportpas@spurd.nl.

