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PRIVACYVOORKEUREN

JARIG…
In oktober
17 – Jolie van Drie
19 – Martin van Popering
29 – Rony Hussein
30 – Ivar Willemse

Een aantal weken geleden
vroegen wij u uw privacyvoorkeuren voor foto- en
filmmateriaal door te geven in
Parro. Nog niet iedereen heeft dit
gedaan. Wij gaan er vanuit dat u
akkoord gaat als u geen voorkeur
opgeeft.
Tevens willen wij u laten weten
dat omwille van de privacy de
nieuwsbrief alleen naar ouders,
collega’s en relaties (zoals o.a.
Kibeo) gestuurd wordt.

In november
03 – Myke Verspeten
04 – Nikki Ooms
09 – Nora van Hekke
17 – Jillie van Drie
19 – Femke Roon
26 – Arsalan Zarei
28 – Rozemarijn Slootweg
29 – David Hoek

FIETSENKEURING
Dinsdag 11 oktober was de
fietsenkeuring voor de kinderen
van groep 7. Van de 19 fietsen
zijn 12 fietsen goedgekeurd.
Vooral verlichting en
zichtbaarheid was vaak een
reden voor afkeuring. Juist deze
punten zijn zo belangrijk nu het
weer vroeg donker is en de
kinderen in het donker in de
morgen naar school rijden.
In april 2023 gaat deze groep op
voor hun fietsexamen. Dit
fietsexamen bestaat uit een
theoretisch- en een praktisch
deel.

KINDERBOEKENWEEK
Kinderboekenschrijfsters
In de planning stond voor
afgelopen dinsdag Eva van Aalst
gepland. Helaas was zij ziek. Zij
komt nu op maandag 17 oktober
in de onderbouw op bezoek.
In de bovenbouw bracht Marlies
Verhelst op vrijdag 14 oktober een
bezoek.
Voorleeswedstrijd
Afgelopen donderdagmiddag is er
een voorleeswedstrijd gehouden.
Uit elke groep was een lezer
gekozen. Zij lazen voor in de
leertuin voor de kinderen van de
hele school. Als winnaar is door de
jury Milan gekozen uit groep 8.
Leuk ook om te zien dat zelfs
Chazey uit groep 2 een stukje
voorlas.

DANSVOORSTELLING
Op donderdag 20 oktober is er in
de kleutergymzaal een
dansvoorstelling voor de kinderen
van groep 1 en 2. Deze
voorstelling wordt georganiseerd
door het KCE (Kunst- en Cultuur
Educatie oosterschelderegio)
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KLASSENBEZETTING
ONDERBOUW

KINDERBURGEMEESTER

Volgende week is er een
wissel van leerkrachten bij
groep 1/2 en bij groep 4:
• Juf Marian (1/2) is
volgende week afwezig.
Juf Els en juf Kirsten
vervangen haar.
• Juf Maria (4) is vanaf
woensdag afwezig. Op
woensdag vervangt juf
Anoushka haar en op
donderdag en vrijdag
meester Ad.

De kinderen uit groep 7 en 8
kregen een uitnodiging mee
om zich op te geven voor de
verkiezing van
kinderburgemeester op
Schouwen-Duiveland.

BIJLAGE
•

BELANGRIJKE DATA

Studiedagen
23 december 2022
17 februari 2022
30 juni 2023
Dit zijn extra vrije dagen. Alle
kinderen zijn dan vrij.

Vakantie
Bijbelweek

