Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 5 september 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Schoolfruit
Net zoals vorige schooljaren hebben wij ons weer aangemeld als school voor het project
schoolfruit. De komende periode krijgen de leerlingen 3 keer in de week extra fruit op
school. Dit zal zijn op de dagen woensdag, donderdag en vrijdag. Omdat de kleuters er op
vrijdag niet zijn, krijgen zij dit fruit donderdag mee naar huis. We starten deze week met kiwi,
appel en peer.

Schoolplein
De bakken zijn geleverd en fleuren het plein zelfs zonder beplanting al op, ook het
speeltoestel is erg mooi geworden. We moeten nog even wachten tot het gras wat ingezaaid
is voldoende is gegroeid, voordat we het echt in gebruik kunnen gaan nemen.

Oudervertelgesprekken, groep 3, 5 en 7
Dinsdag 13 september zijn de oudervertelgesprekken voor de leerlingen uit de groepen 3, 5
en 7. Zij mochten dit schooljaar starten bij een nieuwe leerkracht. U kunt zich voor deze
gesprekken inschrijven via de Kindwijs app. Ouders met meerdere kinderen in deze groepen,
vandaag vanaf 12.00, de andere ouders woensdag vanaf 08.00. Dit inschrijven via de
Kindwijs-app wijst zich vanzelf, mocht dit niet lukken laat het ons dan weten. We willen u
vragen of u het formulier dat als bijlage is toegevoegd, ingevuld wilt meenemen naar het
gesprek.

Studiedag maandag 12 september
Maandag 12 september zijn alle leerlingen vrij, de leerkrachten hebben dan een studiedag.
De overige data voor dit jaar kunt u terug vinden in de agenda van de Kindwijs app.

Gym
Aanstaande vrijdag start groep 5/6 in de grutterswei voor een extra gymles, volgende week
vrijdag (16 september), start groep 7/8 in de grutterswei. De volgende keren zal dit door de
eigen leerkracht via de Kindwijs app gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Bron
Algemene informatie
Adres: Melkweg 75, 3255 TE Oude-Tonge
Telefoon: 0187-642011
Emailadres: k.meijer@kindwijs.org
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Website van Kindwijs: www.kindwijs.org
Inlog ouderportaal: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

