Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 27 september 2018
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Ballon
Voor de vakantie hebben alle kinderen een ballon mee gekregen met een opdracht: maak
een leuke foto met je ballon tijdens de zomervakantie. Vanmiddag hebben de kinderen die
een foto hadden ingeleverd daar een kleine prijs voor gekregen. U ziet het, er zijn erg leuke
foto's gemaakt!

Pauzehap
Een lekkere cracker met aardbeien en halve banaan met kwark ging er goed in. Genoeg
energie voor de gymles, waar het James Bondspel werd gespeeld.

Kom erbij!
Dat is het prachtige thema van de kinderboekenweek van dit schooljaar, want: Kom erbij!
gaat over vriendschap. Op onze school, waar lezen een belangrijk onderdeel is besteden we
hier natuurlijk veel aandacht aan. Ze beginnen we de kinderboekenweek met z’n allen in de
aula, komen er weer prachtige boeken van de boekhandel op onze school en hebben we de
altijd gezellige kleedjesmarkt.

Juf Clara
De juf mocht vandaag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze heeft een zware periode in het
ziekenhuis achter de rug. we hopen dat ze goed op mag knappen om aan te sterken voor een
volgende ingreep.

De toekomst in nu
Op woensdag 3 oktober hebben de kinderen geen school, vanwege een studiedag. De
studiedag zal gaan over welbevinden in combinatie met het aanleren van vaardigheden die
onze kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. We hopen op een goede dag met elkaar.
Dat de kinderen van onze school er profijt van zullen hebben.

Oliebollenactie
Zaterdagochtend 10 november is het weer zover. Oliebollen verkopen voor Woord & Daad.
We willen u en jullie vragen deze datum in de agenda te noteren. Wilt u helpen met het
rijden? Wil jij helpen met het verkopen van de oliebollen? Geeft u zich dan op bij Petra van
der Sluijs of Jeanne Marij van der Veer, de comitéleden van Woord & Daad voor Oude-Tonge.
Ze rekenen weer op uw en jouw hulp!
Petra van der Sluijs tel. 643037 / Jeanne Marij van der Veer tel. 06-18692294

27 september
2 oktober
3 oktober
3 oktober
8 t/m 11 oktober
11 oktober
15 oktober
22 t/m 26 oktober
15 november

Schoolmaatschappelijk werk
Opening Kinderboekenweek: Vriendschap - Kom erbij!
Studiedag van het team, de kinderen hebben deze dag geen school
De gebedsgroep komt bij elkaar
Boekenverkoop op maandag 8, dinsdag 9 en donderdag 11 oktober van 15.00 15.30 u.
Kleedjesverkoop van 15.00 - 15.30 u.
Schoolmaatschappelijk werk
Herfstvakantie
Voorleeswedstrijd

Met vriendelijke groet,
Het team van De Bron
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