Weekkaart-nieuwsbrief maandag 8 — vrijdag 12 oktober 2018

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 8 OKTOBER 2018
VRIJDAG 12 OKTOBER 2018
Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 8 OKTOBER 2018
DINSDAG 9 OKTOBER 2018
Groep 1-2: voorstelling
Voorlichting voedselbank

WOENSDAG 10 OKTOBER 2018
Juf Marinka en juf Nelleke hebben een studiedag
Groep 1-2: juf Nicandra komt invallen

DONDERDAG 11 OKTOBER 2018
VRIJDAG 12 OKTOBER 2018
Groep 5 t/m 8: Damles

Bijzonderheden/aankondigingen
Oud papier: Op zaterdag 6 oktober wordt het oud papier opgehaald.
Invaller: Juf Marinka en juf Nelleke hebben een studiedag op 10 oktober. Juf Nicandra komt woensdag
invallen in groep 1-2. Zij komt tevens ook op 21 november invallen wanneer juf Marinka en juf Nelleke
nogmaals een studiedag hebben.
Kinderboekenweek: Afgelopen dinsdag is de Kinderboekenweek feestelijk geopend door een bezoekje van buurman en buurman. Daarna was er voor de kinderen een puzzeltocht waarbij ze duo’s moesten zoeken. Het was een zeer gezellige middag
Dinsdag 9 oktober komt dhr. Pastink de kinderen vertellen waarom de voedselbank belangrijk is. Wij
willen als OBS Den Velde graag iets betekenen voor de gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Daarom gaan we een inzamelactie met schoenendozen organiseren. Meer informatie hierover
komt nog.
Donderdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek gezellig af. De kinderen mogen 2 personen
uitnodigen om bij ons op visite te komen van 13.45 tot 14.45 uur. We gaan dan gezelschapsspellen
spelen en natuurlijk hoort daar ook een hapje en een drankje bij.
Jumbo sparen voor je school: Wij doen mee met de spaaractie van de Jumbo! Bij elke €10,- krijgt
u een schoolpunt (code) en die kun je doneren aan OBS Den Velde. U kunt de code online activeren of
de activatiecode in de box van onze school gooien (in de Jumbo te vinden). We krijgen n.a.v. de hoeveelheid geactiveerde codes waardecheques voor de aankoop van schoolartikelen. Wilt u ons helpen?
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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