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Juf Rowina gaat trouwen

BIJZONDERHEDEN
Schoolkalender: De kalender wordt vandaag op papier meegegeven. Op de schoolwebsite wordt de
kalender regelmatig bijgewerkt. Daar vindt u de actuele planning.
Ouderhulp: Er wordt dit jaar geen ouderhulplijst meegegeven. We zullen u persoonlijk of via de weekkaart vragen om hulp. De eerste activiteit waarbij we hulp nodig hebben is de Vezeldag. Op vrijdag 28
september wordt een Vezeldag voor de scholen georganiseerd. We zijn op zoek naar vrijwilligers die
tussen 12:00-15:00 uur kinderen kunnen begeleiden in De Planeet of in de feesttent.
Ontdekkingsreis door De Krim: De afgelopen week hebben de kinderen plaggenhutten gebouwd. De
feestelijke afsluiting van het thema hebben we naar aanleiding van een studiemiddag verplaatst naar 17
oktober. Deze studiemiddag was zeer inspirerend en we hebben veel energie gekregen om hard aan
het werk te gaan. De proeverij gaat wel door op 26 september.
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!
Topografie: Tijdens de informatieavond op dinsdag 11 september is uitgelegd aan de ouders van
groep 4 t/m 8 hoe de kinderen thuis topografie kunnen oefenen. De kinderen hebben op school geleerd
hoe ze moeten inloggen en oefenen. Hieronder staat nog eens stap voor stap wat de kinderen kunnen
doen: 1. Ga naar de website www.topomania.net
2. Inloggen met: klimop(voornaamkind) en wachtwoord: klimop(voornaamkind)
3. Klik op kaarten zoeken
4. Typ in Overijssel 4 5 6 of Overijssel 7 8
5. Klik op kaarten andere gebruikers
Plaggenhutten gemaakt door de kinderen
6. Klik de kaart Overijssel 4 5 6 of Overijssel 7 8
Wecycle: We verzamelen tot half november afgedankte
kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen (ewaste) 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.
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