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 AGENDA 

INFORMATIE OP ONZE SITE: 

Op onze site www.mbschool.nl vindt u allerlei 
informatie. 
Diverse roosters, een maandkalender, de 
nieuwsbrief, informatie over ons onderwijs, 
medezeggenschapsraad, ouderraad etc. 
Ziekmelden kan via de site onder het kopje 
“ouders”. 
 
GRUITDAGEN: 

Op woensdag, donderdag en vrijdag kennen we 
op school  de zogenaamde Gruitdagen. 
Op deze dagen nemen de kinderen als 
tussendoortje groente of fruit  mee. 
 
 

__________________________________________________         

 
PROGRAMMA KINDERBOEKENWEEK 2019 
 

Op maandag 30 september starten wij op spectaculaire 
wijze met de Kinderboekenweek. We gaan met de 
kinderen op een avontuurlijke reis naar 
boekenland….stap allemaal maar in!  
ON BOARD!!!! 
 
Leerkrachten gaan voorlezen in andere groepen, we 
gaan knutselen (groeps-doorbroken) rondom het thema 
op reis, en  lezen boeken over verschillende schrijvers 
o.a. Janneke Schotveld, Tosca Menten.   
 
Kortom…leg de landingsbaan maar vast klaar.  
 

 
 
 
Hier alvast wat datums om te onthouden: 
 

 17 oktober is de inloopavond (18.30u-19.30u)   

 Voorafgaande aan deze inloopavond is de boekenmarkt (18.00u-18.30u). 

 Vrijdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek met de kinderen af. 
 

Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 

SEPTEMBER  

16 Nieuwsbrief 2 

17 Prinsjesdag 

19 Informatie avond 
Jaarvergadering OV 

24 KOM-gesprekken 

25 Studiemiddag 
Vanaf 12.00u. alle 
leerlingen vrij  

25 Start 
Kinderpostzegels 

26 KOM-gesprekken 

30 Nieuwsbrief 3 

 Start 
Kinderboekenweek 

  

OKTOBER  

1 MR vergadering 

4 Dierendag 
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HOOFDLUISCONTROLE: 

 

Onze ouders, die na de vakantie de leerlingen controleren op hoofdluis, zijn dringend op 
zoek naar versterking. 
Voor informatie kun je bij Silke Nijland terecht, de moeder van Nienke en Sofia. 
Vanmorgen is er een nacontrole geweest. 
Alleen nog neten gevonden. Dus dat is mooi. Maar we gaan de tijd weer in waar controle 
ook thuis noodzakelijk is. 
Natuurlijk is hert heel fijn dat er regelmatig gecontroleerd wordt. Hartelijk dank daarvoor. 
En……. Versterking is echt nodig. 
 
 
INFORMATIEAVOND AS DONDERDAG: 
 
De uitnodiging heeft u al ontvangen en de opzet is na 3 jaar 
met workshops te hebben gewerkt nu weer in een ander jasje 
gegoten. De kinderen gaan jullie informeren middels een 
strippenkaart in hun eigen groep. 
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