Nieuwsbrief
Jarig!


Benjamin wordt 5 november 7 jaar



Jet wordt 14 november 11 jaar

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

Jaarvergadering
We blikken terug op een hele mooie donderdagavond. Ik wil jullie namens het team bedanken voor uw komst. De bevlogen Kanjerdirecteur met acteertalent, Bart Riet, nam ons mee

Woudsend, 3 november 2017

Agenda





4 nov.
11 nov.
13, 14 nov.
17 nov.

Oud papier (Bonifatius)
Sint Maarten
Contactmomenten
Podium

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 17 november
En als u in de tussentijd vragen of opmerkingen
heeft, laat u het ons dan weten?


Leren typen

in de wereld van de gewenste omgangsvormen.
Om van het acteertalent van ‘onze’ ouders maar
niet te spreken. Prachtig gedaan!

Contactmomenten
Maandag 13 en dinsdag 14 november
Zie mail afgelopen woensdag (1 november).
Mailt u desgewenst, tijdig en voor
7 november met de leerkracht(en)?

Maandagmiddag 6 november starten de
typelessen. Margreet Kroon is aanwezig namens
Instituut Noord. Vanaf 14.20 uur zijn de leerlingen die zich hebben aangemeld welkom.
Om 14.30 uur starten de lessen!
Hoewel u (als het goed is) geïnformeerd bent
door Instituut Noord, vermeld ik hieronder voor
de duidelijkheid de data van de relevante
maandagen:
- 6 en 20 nov
- 4 en 18 dec
- 15 en 29 jan
- 12 feb
- 12 en 26 mrt.

Bericht van de kerk

Oud papier

Sint Maarten 11 november om 17.00 uur
Alle kinderen zijn
uitgenodigd om
het Sint Maarten
verhaal te beleven (tegenover
de RK kerk). Het
Sint Maartenverhaal wordt verteld en uitgebeeld. Samen zingen we liedjes en bewonderen we jullie
lampionnen. Rond half zes ronden we af en dat
kan een mooie start zijn om (op eigen initiatief)
langs de deuren te gaan.

Herhaald bericht, want belangrijk.
Op verzoek van de ouderraad wil ik je aandacht
vragen voor het volgende: het blijkt lastig te zijn
om voldoende hulp te krijgen bij het ophalen
van het papier. Mogelijk willen de oudere kinderen, die inmiddels op het voortgezet onderwijs zitten, helpen om dit tekort op te
lossen. Alvast bedankt voor je hulp!

Voedselbank
Tevens start op deze avond de actie ‘voedselbank.’ Deze actie loopt tot 3 december. Inzamelpunt hiervoor is op beide scholen.

Op zaterdag 4 november is het schema:
- auto 1: H. Hoogeterp (auto + kar)
- auto 2: T. van der Goot (kar van Kuipers)
Hulp van: M. Balm, C. Kruis, H. van Netten,
R. Plantinga en fam. Miedema.
Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen!

