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IKDans!

De danslessen op donderdag zijn weer gestart.
De groepen 1 t/m 6 zullen regelmatig op de
donderdagen dansen.
Het zou fijn zijn als (vooral de jongere leerlingen)
makkelijk zittende kleding (bijv. joggingbroek) en
schoenen aandoen op deze dagen.

Werk in uitvoering

Vanaf vanmorgen is de schommel tijdelijk
buiten gebruik.
We hebben vastgesteld dat er te weinig
valzand onder ligt.
Inmiddels is dit besteld, totdat dit geleverd is
kunnen de kinderen niet schommelen.

Schoenen
We starten vanaf 1 oktober weer met
de binnenschoenen. Dit i.v.m. het zand
en water dat mee naar binnenkomt in
het najaar.
Graag even controleren of uw
zoon/dochter de binnenschoenen nog
past/heeft…

Leerlingenraad
De raadsleden zijn bekend:
groep 4: Esmay
groep 5: Isabella
Bedan
groep 6: Jolie
groep 7: Britt (herkozen!)
groep 8: Chloë
Volgende week is de eerste bijeenkomst!
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Afwezige collega’s
Ze zijn afwezig en daarom voor ons en u minder zichtbaar
in het dagelijks leven, Monique, Erik en Janneke.
We hebben als collega’s regelmatig even contact met ze.
Ook de kaartjes en lieve berichten vanuit de kinderen
doen ze goed.

Bedankt!
Woensdagochtend liep Jan van Eck onze school binnen
met twee kratten appels… het resultaat van de bloesem
die we in de projectweek ‘Kom erbij’ hebben bekeken in
de boomgaard. Het heeft de kinderen goed gesmaakt!
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Bij het whiteboard in onze gang liggen ze weer: de raamposters voor de jaarlijkse
spannende Halloweentocht door Wadenoijen van 26 oktober aanstaande.
Anja Beets kan u daarover meer informatie geven via: anja_beets@hotmail.com

Kinderboekenweek 2019
We starten op dinsdag 1 oktober de kinderboekenweek 2019. Dit doen we een dagje
eerder dan dat de opening landelijk plaatsvindt, maar op deze wijze kunnen we het samen
met de peuters van de Wiedewaai doen!

Afwezigheid directie
Aanstaande donderdag en vrijdag ben ik afwezig i.v.m. de Dalton-directeursopleiding die ik ga volgen.
Voor bijzonderheden kunt u bij mijn collega’s terecht. Voor overige zaken: maandag ben ik weer aanwezig.
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