Nieuwsbrief
Jarig!


Nanne wordt 21 okt. 8 jaar



Amke wordt 22 okt. 6 jaar



Sharon wordt 23 okt. 12 jaar

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen je een
hele fijne verjaardag!

Woudsend, 13 oktober 2017

Agenda
 17 okt.
Teams beide scholen bij elkaar
 20 okt.
Start herfstvakantie
 30 okt.
Koffie drinken op school
 2 nov.
Jaarvergadering
 4 nov.
Oud papier (Bonifatius)
De volgende nieuwsbrief: vrijdag 3 november
Komt u maandag 30 oktober koffiedrinken op
school? Als u in de tussentijd vragen of opmerkingen heeft, laat u het ons dan weten?

Jaarvergadering!!!

Voor nu een heel fijn weekend toegewenst!!
Donderdag 2 november 19.00 – 21.30 uur

Volgende week ontvangt u de uitnodiging

voor de jaarvergadering van de MR en de
OR. Deze avond is dit jaar iets anders van opzet
dan voorgaande jaren. Het eerste deel is het zaOproep en overzicht!
kelijke gedeelte waarin de MR en OR een korte
Op verzoek van de ouderraad wil ik uw aantoelichting geven op hun activiteiten van het afdacht vragen voor het volgende: het blijkt lastig
gelopen jaar. Deel 2 is informatief en interactief
te zijn om voldoende hulp te krijgen bij het open gaat over de Kanjermethode. De avond staat
halen van het papier. Mogelijk willen de de ouin het teken van hoe wij als school en ouders
dere kinderen, die inmiddels op het voortgezet
met elkaar en onze kinderen omgaan.
onderwijs zitten, helpen om dit tekort op te
Het is denk ik voor ons allemaal duidelijk dat dit
lossen. Alvast bedankt voor je hulp!
een heel belangrijk thema is. Wij rekenen dan
ook op uw komst!
Op 4 zaterdag november is het schema:
- auto 1: H. Hoogeterp (auto + kar)
U ontvangt volgende week per mail
- auto 2: T. van der Goot (kar van Kuipers)
- schooljaarverslag 2016 – 2017
- jaarverslag OR 2016 – 2017
Hulp van: M. Balm, C. Kruis, H. van Netten,
- jaarverslag MR 2016 – 2017
R. Plantinga en fam. Miedema.
- agenda en uitnodiging jaarvergadering
Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen!

Oud Papier

