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Jubileum!
Het feest zit erop. Woensdag 25 september hebben we
de vlag gehesen en het Mare-lied gezongen. Daarna zijn
er allemaal workshops geweest in de klassen.
Donderdag 26 september stond in het teken van het
circus en hebben we 2 prachtige uitvoeringen gezien in
Zalencentrum de Bron.
En vrijdag was de grote knaller met verschillende
activiteiten, de veiling en de fancy fair.
De netto opbrengst van de dag was ruim €1400,00.
Samen met de opbrengst van de verkoop van de
broodjes komen we uit de kosten en houden we nog wat
over om te besteden.
Het feest was een groot succes. Iedereen heeft het
enorm naar de zin gehad en het weer heeft ook nog
meegezeten.
Dank aan allen die geholpen hebben bij de organisatie
en uitvoering van de feestdagen. Mede dankzij hen heeft
het zo een groot succes kunnen worden!
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek 2019. ‘Reis Mee!’ is het thema. In de klassen
wordt hier aandacht aan besteed.
Koopt u in de periode van 2 oktober t/m 13 oktober een kinderboek bij boekhandel Haasbeek
Herenhof, lever dan een kopie van de bon in bij de leerkracht van uw kind. Dan krijgen wij een
deel van de opbrengst in de vorm van een waardebon zodat we de schoolbibliotheek weer aan
kunnen vullen met nieuwe boeken.
Verzoek tot betaling van de ouderbijdrage
Deze week heeft u allemaal een brief ontvangen met het verzoek om de ouderbijdrage te
betalen. Het bedrag is €32,50 per kind.

TSO-coördinator
Gelukkig is er iemand gevonden die de functie van Daphne wil gaan overnemen.
Carina Prins is al een tijd TSO-coördinator op de Stromen en gaat de taken van Daphne
overnemen.
Wij zijn heel blij dat Carina dit wil gaan doen.
AGENDA
Woensdag 9 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Woensdag 16 oktober
21-10 t/m 25-10
Woensdag 30 oktober

Voorlichtingsavond voor groep 7 en 8 VO
Samen in de groep 1-2a
Kamp groep 8
Samen in de groep 3a
Herfstvakantie
Samen in de groep 4a

