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Nieuw kopje
In deze nieuwsbrief vindt u onderaan een nieuw kopje. Belangrijke data. Dit kopje zal er elke nieuwsbrief instaan. U
heeft snel het overzicht wat er de komende maand staat te gebeuren op school.
Schoolreis
De schoolreizen zitten er weer op. Wat mooi om alle kinderen moe, voldaan en met vuile gezichtjes uit de bus te zien
stappen. Gelukkig viel het weer alles mee. De groepen 4,5 en 6 zijn wel een half uur eerder vertrokken. Dat was een
goede keuze gezien de regen die er volgde.
Wel waren er wat vragen over de kosten van de schoolreizen. Dat is begrijpelijk, maar de grootste postenkosten zijn de
bussen. Die kosten beiden over de € 900. Heeft u nog vragen over de kosten, kunt u bij Sandra van Gent binnenlopen.

Studiedag
De studiedag die nog ingelast moest worden is op vrijdag 12 juni. De leerlingen zijn vrij. Het team gaat verder met
Doordacht Lesgeven op gebied van begrijpend luisteren en lezen.
Kinderboekenweek
Woensdag staart de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Reis mee!
Als opening is er woensdag een kleedjesmarkt. Van 8.15 uur tot 8.45 uur mogen de leerlingen boekjes verkopen. De
vaste prijs per boek is € 0,50. In de hal hangt een inschrijflijst.

Krimpenerwaard in Beweging
Wat is er een mooi bedrag opgehaald voor de school. Totaal is er voor €122,50 gewandeld en gefietst voor De Schakel.
Dank u wel!! We zullen u later laten weten waar het aan besteed is.

Push berichten
Als u de pushberichten op de schoolapp terug wilt lezen kunt u op het radartje in de linkerbovenhoek drukken. Daarna
ziet u de pushberichten verschijnen.
MR-vergadering
Donderdag 10 oktober om 19.30 uur tot 21.00 uur is de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. De agenda staat op
de schoolapp onder de tegel van de MR.

Algemene leden vergadering ouderraad
Denkt u nog aan de algemene ledenvergadering van de ouderraad? Maandag 12 oktober.
Belangrijke data
02 oktober: Kleedjesmarkt
04 oktober: Studiedag. Leerlingen vrij
09 oktober: Verkeerslessen groepen 1 en 2
10 oktober: MR vergadering
12 oktober: Algemene ledenvergadering Ouderraad
15 oktober: Groep 5 gastles van Kunstgebouw
21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie
28 oktober: Studiedag. Leerlingen vrij.
30 oktober: Luizen pluizen.

