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MAANDAG 8 OKTOBER 2018
Groep 1 t/m 8 Streetwise (ANWB)
Kinderen groep 5 tot en met 8 graag fiets mee.

DINSDAG 9 OKTOBER 2018
WOENSDAG 10 OKTOBER 2018
Om 8:30 uur is er een ouderpanel
Groep 1-2-3: voorstelling in Hardenberg

DONDERDAG 11 OKTOBER 2018
VRIJDAG 12 OKTOBER 2018
Vanmiddag is er een boekenmarkt in De Planeet

BIJZONDERHEDEN
Oud papier: Op 6 oktober wordt het oud papier opgehaald in De Krim. Er staan op verschillende plaatsen in het
dorp containers waar het oud papier in gestopt kan worden. Bij de weging van het oud papier komt er een deel ten
goede aan OBS Klimop. Het geld wat we verdienen met het oud papier kunnen we gebruiken om extra activiteiten
organiseren.
Streetwise: Op 8 oktober ontmoeten de kinderen van beide scholen elkaar, omdat er een gezamenlijk verkeersproject wordt georganiseerd door de ANWB. Het zal dit jaar plaatsvinden op het schoolplein van CBS De Bron
i.v.m. de benodigde hoeveelheid vierkante meters.
De Kinderen van groep 5 tot en met 8 vragen wij de fiets mee te nemen. Een nieuw onderdeel van
Streetwise, is de controle van en aandacht voor de verlichting.
Ouderpanel: U kunt woensdagochtend onder genot van een kopje koffie of thee met ons spreken over thematisch
werken en De Vreedzame School.
Voorstelling: Juf Pauline gaat met de kinderen van groep 1-2-3 naar een voorstelling. Zij gaan met twee auto’s
naar Hardenberg, het vervoer is al geregeld. Veel plezier alvast!
Boekenmarkt: Als de kinderen op 12 oktober boeken willen verkopen in sporthal de Planeet, dan mogen ze zich
opgeven bij juf Pauline. In de Planeet wordt een boekenmarkt georganiseerd samen met CBS De Bron. Kinderen
kunnen elkaar daar ontmoeten en boeken (ver)kopen.
EU schoolfruit: We zijn blij te kunnen vertellen dat we mee mogen doen aan het EU schoolfruit project. Dit houdt
in dat we vanaf week 46 fruit en groente op school geleverd krijgen dat we de kinderen mogen aanbieden. Meer
informatie hierover volgt nog.
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