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Agenda
25 oktober
27 oktober

schoolfotograaf
sluiting kbw

GMR
In de bijlage een oproep voor een nieuw
GMR lid. De GMR is de overkoepelende
medezeggenschapsraad die meepraat
over alle belangrijke onderwijskundige,
personele, organisatorische en financiële
aangelegenheden. De GMR bestaat uit
een personeelsgeleding en een
oudergeleding.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 25 oktober komt de
schoolfotograaf langs om onze leerlingen
en hun broertjes en zusjes op de foto te
zetten! De broertjes en zusjes gaan vanaf
8.15 op de foto.
ALV
Afgelopen maandag was de algemene
ledenvergadering van de
oudervereniging. Op die avond is
Marloes Brink gekozen als nieuw MR lid.
Wij wensen haar de komende jaren veel
plezier en danken Richard Slagter voor
zijn inzet. In de oudervereniging waren
geen wisselingen.
De avond stond verder in het teken van
de financiën. Er was een spreekster
namens de GKB die van alles vertelde
over het meenemen van kinderen in
geldzaken zoals zakgeld en sparen.
Al met al een interessante en gezellige
avond.

KBW
Op donderag 27 oktober houden we een
open huis. De school is dan open van
17.00 tot 18.00 uur en zal in het teken
staan van de Kinderboekenweek. We
hopen u allen te kunnen begroeten.
Fietscontrole
Op woensdag 26 oktober vindt de
hercontrole plaats van de fietscontrole.
Er wordt gekeken naar verlichting en
bellen. Kinderen die afgelopen
woensdag niet op de fiets waren krijgen
dan ook de kans om hun fiets te laten
controleren.
Voorlichting VO
Op donderdag 3 november houdt CSG
Liudger afd. Waskemeer haar jaarlijks
voorlichtingsavond voor ouders.
Jolanda stuurt na de herfstvakantie
hierover een mail naar de betreffende
ouders van groep 8.
Actie schoenendoos

VOOR JOU… VAN MIJ…

Versier een schoenendoos en vul
deze met schoolspullen, hygiëne
producten, speelgoed en een knuffel.
Wij zorgen ervoor dat ze uitgedeeld
worden in de allerarmste landen. Dat
is Actie4Kids! Voor de derde keer op rij
werken we hieraan samen met De
Wegwijzer.
Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog
steeds nodig. Ook nu nog leeft 1 op
de 2 kinderen wereldwijd in armoede.
De slogan van Actie4kids is “Voor jou
van mij”. Jij mag jouw speelgoed en
geld delen met een kind, dat
waarschijnlijk nog nooit een
cadeautje heeft gehad. We horen

vaak dat kinderen weer naar school
kunnen gaan door de schriften en
pennen uit de schoenendozen.
Een gevulde schoenendoos is een
fantastisch cadeau, waardoor we
kinderen kunnen leren hoe ze hun
handen moeten wassen. De
schoenendozen van dit jaar gaan
naar Sierra Leone, Togo, Pakistan,
Roemenië en als het lukt nog naar
vluchtelingen die langere tijd
verblijven in opvangkampen in
Griekenland.
Zondag 6 November om 9.30 is er in
de Oosterkerk een dienst in het teken
van de schoenendoosactie. Dan
mag je de gevulde schoenendoos
meenemen.
Donderdag 3 november en vrijdag 4
november mogen de schoenendozen
hier op school ingeleverd worden.
We hopen dat jullie weer willen
helpen om zo veel mogelijk kinderen
die het zo nodig hebben blij te
maken.

Herfsvakantie
Dan wensen wij iedereen een fijne
herfstvakantie en hopen iedereen weer
gezond aan te treffen op maandag 24
oktober.
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