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Ouderkamer / Fatiha
Vanaf maandag 10 oktober is de ouderkamer iedere woensdag de
hele dag, en vrijdagochtend open. Op deze dagen kunt u bij Fatiha gezellig een kopje koffie of
thee komen drinken en praten met andere ouders. Activiteiten die plaats gaan vinden worden
door Fatiha zelf of via de nieuwsbrief doorgegeven. Op 3 oktober is de ouderkamer voor het
laatst op maandag open!
Op school worden er ieder jaar feesten georganiseerd, bijvoorbeeld sinterklaas en kerst.
Voor deze activiteiten is wel eens hulp nodig van ouders. In de ouderkamer kunt u ook
aangeven met welke activiteiten u mee zou willen helpen. Dan nemen de ouders van de
ouderraad, Touria of Ozlem, contact met u op. Zij zijn ook regelmatig op school te vinden in de
ouderkamer.
Kinderboekenweek 2016 “Voor altijd jong”/ start woensdag 5 oktober
De leraren zijn druk bezig met de voorbereidingen van de kinderboekenweek
die volgende week woensdag 5 oktober start. Het thema is deze keer oma’s
en opa’s “voor altijd jong”.
Onderzoek betreft de slangen (groep 6/7)
In de nieuwsbrief van week 36 hadden wij u al geïnformeerd over het
onderzoek naar de slangen door Salar en Mohammed.
Het is erg moeilijk te achterhalen wat voor slangen het nu eigenlijk zijn, de
slangen die inmiddels al 20 jaar in potjes met whiskey zitten.
Misschien wel een goeie vraag voor Freek Vonk?? We wachten af!
Schoolfoto’s
De schoolfotograaf heeft alle kinderen weer mooi op de foto gezet. De dag is goed verlopen.
Hij was erg tevreden over al onze fotomodellen hier op school!!
De enveloppen om de foto’s te bestellen zullen over ongeveer twee weken binnen zijn.
Zodra wij ze ontvangen hebben krijgen de kinderen deze mee naar huis.

Bliksemstage
Op 6 oktober gaan de groepen 7, 8 en NK op bliksemstage. De leerlingen mogen tijdens deze
bliksemstage een kijkje achter de schermen nemen. De leerlingen worden in kleine groepen
verdeeld. Zij gaan onder andere naar: De Volkskrant, garagebedrijf Van Vloten en een
AlbertHein supermarkt. Hou Facebook in de gaten voor foto’s!
In de volgende nieuwsbrief kunt u de ervaringen van de kinderen lezen.
Agenda
5 oktober
6 oktober

Kinderboekenweek
Bliksemstage groep 7/8 & NK

Jarig!
4 oktober
6 oktober
7 oktober

Zubair Sahak
Khouloud Benyaich
Lily Ravesloot

Groep 3
Groep 6/7
Groep 3

