Nieuwsbrief nr. 2 10 oktober 2019

Agenda:
18 oktober
Studiedag alle kinderen vrij
21-25 oktober Herfstvakantie
30 oktober
Algemene Ouderavond

Beste ouders/ verzorgers,
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het
teken van “Reis mee”. De week ging dit
jaar van start met een voorstelling van de
meesters en juffen. De kinderen waren
enthousiast! Alle halletjes zijn versierd
binnen het thema: van vlieghaven naar
treinstation en van haven naar de ruimte.
Kom gerust een kijkje nemen!

Ontruimingsoefening
Op woensdag 25 september hebben we een ontruimingsoefening uitgevoerd. Aangezien de
meeste kinderen dit schooljaar in een ander lokaal zitten, zijn de nieuwe vluchtroutes weer
geoefend. Ook nieuwe leerlingen hebben het geluid van het alarm gehoord en weten nu ook
wat te doen als het alarm af gaat. De school was snel ontruimd en iedereen kon vlot weer
naar binnen. Later dit jaar zal er een tweede ontruimingsoefening plaats vinden.

Studiemiddag 18 februari 2020
Dinsdag 18 februari zijn de kinderen ‘s middags vrij i.v.m. een studiemiddag. Er kan gewoon
gebruikt worden gemaakt van de TSO.

EU-schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is wederom ingeloot om mee te mogen doen
aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van november 2019 t/m
19 april 2020 ontvangen wij drie gratis porties groente en fruit per leerling
per week. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op
woensdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Wij
zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen met het snijden van het
fruit en/of groente. Mocht u ons willen helpen, dan kunt u zich
binnenkort weer opgeven. Er zullen later inschrijflijsten verschijnen bij de
ingang.

TE KOOP! Alle artikelen voor maar € 0,50
Op vrijdag 11 oktober en woensdag 16 oktober kunnen alle ouders
en geïnteresseerden om 8.30 uur op het grote leerplein komen om
artikelen te kopen. Alles kost € 0,50 per artikel. Er liggen heel veel
leesboekjes die u kunt uitzoeken op het niveau van uw kind, ook
letterdozen, woorddozen en klikklakboekjes van Veilig Leren Lezen
liggen er om te kopen!

Namens het team obs Koningin Beatrix,
Britte Romijn en Thea van Tuil

