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Nieuwsbrief

1 september 2022

2022-2023/03
Beste ouders,
We hebben een goede start gemaakt. We zien gelukkig blije gezichten, de kinderen en de leerkrachten
werken hard en met plezier. De kennismakingsgesprekken vinden wij belangrijk, als er nog iets is wat u met
ons wilt delen kom dan na lestijd naar binnen of maak een afspraak. We vinden een goede samenwerking
erg belangrijk.
Inhoud:

EU fruit
Fotograaf
Ouderbijdrage
Schrijver op kc Margriet

EU fruit
Vanaf volgende week krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
in de klas. U hoeft dan geen fruit mee te geven. We zullen steeds aangeven wat ze krijgen, zodat u wel een
stuk fruit mee kunt geven als uw kind het niet lekker vindt.
Op woensdag krijgen de kinderen een kiwi, op donderdag een appel en op vrijdag een peer.
Fotograaf
Op vrijdag 9 september komen Evelyn en Chantal de kinderen op de foto zetten. Er worden verschillende
foto’s gemaakt. Individueel, met de groep en eventueel met broertjes en zusjes die in een andere groep
zitten.
U bent van harte welkom om ook alvast een kijkje te nemen op de website www.hollandschoolfotografie.nl
Laat uw kind stralen in de kleding/kleuren die hem of haar het mooiste staat, afgestemd op onderstaande
achtergronden.

Ouderbijdrage
Om dit jaar weer allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij u de ouderbijdrage over te
maken. De ouderraad gebruikt de ouderbijdrage voor onder andere Sinterklaas, Kerst, afsluiting project,
Pasen, Koningsspelen, Zomerfeest en afscheid groep 8.
Voor de ouderbijdrage kunt u € 26 overmaken naar: NL18 INGB 0000 7293 30 t.n.v. Stichting PIT
Onderwijs onder vermelding van naam en groep van de leerling.
Als u de bijdrage voor de schoolreis nog niet betaald hebt en uw kind zit in groep 3, 4, 5, 6 of 7/8, vragen
wij u € 30 over te maken naar ditzelfde nummer onder vermelding van schoolreis en de naam en de groep
van uw kind.
Schrijver op kc Margriet
Op dinsdag 6 september komt auteur Rico Hop op bezoek op kc Margriet. Samen met een
acteur komt hij een kleine voorstelling geven over het verhaal.
Dwars & Co
Het verhaal gaat over kleine wezentjes, dwarsliggers genaamd, die werken voor het
bedrijf Dwars & Co. Ze hebben maar 1 taak: het leven van mensen zuur maken. Zo maken
ze gaten in de sokken met de sokgatprikprakker. Of ze zorgen voor vieze luchtjes met de
viezeluchtjesmachine. Dwarsliggers denken namelijk dat mensen de slechtste wezens op
aarde zijn. Maar is dat wel zo?
Dwars & Co staat in de top 3 kinderboeken van 2022 volgens de Kinderjury en heeft
onlangs de Hotze de Roosprijs gewonnen: het beste kinderboek van een debuterende
kinderboekenschrijver!
Het boek is te koop voor slechts 13,99 euro. Mocht(en) uw kind(eren) het boek willen kopen, zou het fijn
zijn als ze het geld meenemen op 6 september.
Rico signeert zijn boek Dwars & Co met alle liefde voor de leerlingen.
Op 11 oktober gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 naar de theatervoorstelling in Theater Spektakel.

Volgende nieuwsbrief: 13 september 2022
Agenda
Vr 9 september
Do 15 september
Vr 16 september
Ma 19 september

Schoolfotograaf
Schoolreis
kinderen van gr 1 en 2 zijn vrij en Peuterspeelgroep is open
Studiedag
Kinderen van gr 1 t/m 8 zijn vrij en Peuterspeelgroep is open
Ouderraad vergadering

