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JARIG… 
In oktober 

04 – Eva Hauwert 

08 – Emily Green 

11 – Levi van der Wekken 

17 – Jolie van Drie 

19 – Martin van Popering 

29 – Rony Hussein 

30 – Ivar Willemse 

 

In november 

03 – Myke Verspeten 

04 – Nikki Ooms 

09 – Nora van Hekke 

17 – Jillie van Drie 

19 – Femke Roon 

26 – Arsalan Zarei 

 

 

 

  
BIJLAGE 

• Batterijen 

instructiekaart 

 

  SCHOOLFOTOGRAAF 
Enige tijd geleden is de 

schoolfotograaf geweest. 

Vandaag krijgen de kinderen een 

kaartje mee van de fotograaf. Op 

dit kaartje staat een code. U kunt 

daarmee inloggen en de foto’s 

bekijken. Juf Barbara zal de 

ouders benaderen van de 

kinderen die nog niet op de foto 

zijn gezet omdat ze ziek waren. 

De fotograaf komt dan nog een 

keer extra op school. 

 

FIETSENKEURING 
Dinsdag 11 oktober is de 

fietsenkeuring voor de kinderen 

van groep 7. Medewerkers van 
Veilig Verkeer Nederland keuren 

de fietsen van deze groep om 

8.30 uur op het schoolplein. Deze 

groep kinderen gaan in april op 

voor hun fietsexamen. Dit 

fietsexamen bestaat uit een 

theoretisch- en een praktisch 

deel. 

 

JUF MARIAN JARIG 
Maandag 10 oktober is kleuterjuf 

Marian jarig. Zij viert dan haar 

verjaardag met de kinderen op 

school.  

De kinderen hoeven geen eten en 

drinken mee naar school te 

nemen én de kinderen mogen 

verkleed naar school komen. 
 

 

 KINDERBOEKENWEEK 
Gisteren is de Kinderboekenweek 

geopend. Het thema is:  

Gi-Ga-groen. 

De juffen speelden een toneelstuk 

voor de kinderen. Het ging over 

een kikker die dacht 

dat hij een prins was. Voor de 

komende week staan nog 

bezoeken van kinderboeken-

schrijfsters op de planning.  

De onderbouw krijgt samen met 

de onderbouw van cbs Op Dreef 

bezoek van de schrijfster Eva van 

Aalst op dinsdag 11 oktober.  

De bovenbouw krijgt samen met 

de kinderen van cbs Op Dreef 

bezoek van Marlies Verhelst op 

vrijdag 14 oktober. 

 

BATTERIJEN 
Lege batterijen? Lever ze in bij ons 

op school. Goed voor het milieu én 

voor onze school.  

Want voor elke kilo ingezamelde 

lege batterijen ontvangt de school 

een geldbedrag. Dit geldbedrag 

besteden wij aan schoolartikelen. 

Hoe meer ingezamelde batterijen, 

hoe hoger het geldbedrag is dat 

onze school ontvangt. 

Alle bij ons op school ingeleverde 

lege batterijen worden door Stibat 

ingezameld en gerecycled. Van de 

metalen uit deze batterijen 

kunnen nieuwe producten worden 

gemaakt zoals pannen, fietsen, 

kranen en dakgoten!  

Wilt u meer weten over lege 

batterijen? Kijk op 

www.legebatterijen.nl 

 

In de bijlage kunt u lezen wat wel 

en wat niet in de batterijbox mag. 

 

 In elke batterij zit nog een plus. Inleveren dus! 
 
 

http://www.legebatterijen.nl/

