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MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018
DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018
Juf Rowina en haar man René komen op school in trouwkleding
Kinderpostzegels
12:00 uur proeverij

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018
Juf Roos jarig (vaste invaller van de scholengroep)

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018
Vezeldag

BIJZONDERHEDEN
Proeverij: Komt u woensdag om 12:00 uur proeven wat de kinderen gekookt en/of gebakken
hebben? Het eten past bij het thema Ontdekkingsreis door De Krim en de Vezeldag.
Bruiloft juf Rowina: Voor juf Rowina en haar aanstaande man René is het vrijdag 21 september
een heel speciale dag. We vinden het heel begrijpelijk dat de kinderen van de twee scholen waar juf
Rowina werkzaam is, niet zijn uitgenodigd op deze dag. Toch hebben we de mogelijkheid om juf Rowina in haar trouwjurk te kunnen zien, want ze komt samen met René op woensdag 26 september om
8:30 uur op school om te trakteren!
Boeken tanken: Wilt u ons helpen onze boekenkast aan te vullen? U krijgt bij tankstations van
Total stickers bij het tanken. Voor een volle spaarkaart kunt u één van de zeven boeken uitkiezen. Wij
zijn heel blij als we een aantal van deze titels in onze bibliotheek kunnen zetten!
Oproep: Wilt u ons helpen bij het organiseren en ondersteunen van feesten zoals bijvoorbeeld
Sinterklaas, Kerst en Pasen, dan kunt u zich opgeven bij één van de teamleden of Miranda Spijker
(voorzitter ouderraad).
Wecycle: We verzamelen tot half november afgedankte kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) op school! Hoe meer apparaten en lampen we inzamelen, hoe meer gouden
sterren we kunnen
verdienen. De inzamelactie wordt georganiseerd door
Wecycle, die tevens een bedrag
doneert aan Stichting Jarige Job.

Fietstocht door het dorp:
Ontdekkingstocht door De
Krim
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