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Vanuit het team

Oud papier!

Wat fijn om alle kinderen afgelopen maandag
weer te begroeten. Even wennen, maar heel snel
is te merken dat de klassenregels bekend zijn. zo
weten alle kinderen wat de afspraken zijn om je
zelf en de ander goed te laten leren.

De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Trefwoord
Week 42 t/m 45 (15
oktober t/m 9 november):
Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk,
over mooier maken dan het is, over waardering
van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Nieuwe leerlingen
Volgende week starten bij ons op de Windroos
Asaf Ibis in de Rupsjenooitgenoegklas en Rayan
Akharaz in de Kleine Beerklas. Hartelijk welkom
en een fijne tijd gewenst!

Schoolfotograaf woensdag 8 november
Woensdag 8
november komt de
schoolfotograaf. Dit
jaar zijn er alleen
groepsfoto’s. Tip
van de
schoolfotograaf: als
uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.

Onze jarigen tot en met 11 november
07-11 Esperanza
10-11 Ilayda

Kleine Beerklas
gr. 8

Fotoproject 033fotostad groep 8
Kinderen van groep 8 hebben gedurende drie
weken fotografielessen gehad. IN het Eemhuis is
een expositie gemaakt. Deze is nog tot 29
november te bewonderen.

Peuter-Kleuterviering in De Bron
Aanstaande zondag 4 november is er in de Bron
een peuter-kleuterviering.
Peuters en kinderen uit groep 1 en 2 zijn welkom.
We gaan samen zingen, een mooi verhaal horen
over Sint Maarten en knutselen.
U bent samen met uw kind welkom vanaf 15.30
uur in de Bron, Vogelplein 1 .

Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
04-11
07-11
12-11
17-11

Peuter-Kleuterviering
Schoolfotograaf
Start spreekweek gr. 1 t/m 4
Intocht Sinterklaas

Voor u gelezen:
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Vakantiegezinnen gevraagd om Bosnische
kinderen de vakantie van hun leven te bezorgen.
Zie bijgevoegde flyer van PAX Kinderhulp Utrecht.
Peuter- en Kleutergym georganiseerd door B-Slim
en SRO. Zie bijgevoegde flyer.

