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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag

1 okt.
2 okt.
3 okt.

vrijdag

5 okt.

woensdag

10 oktober

weekopening, juf Lok
Ri&E door veiligheidsmedewerker SCPO
samenwoonoverleg, 9.00 uur
start Kinderboekenweeek, 10.45 uur
studiedag directeuren SCPO en Aves;
juf Gerjanneke in unit 2
studiedag SCPO voor alle medewerkers; kinderen vrij

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Kun jij dat oplossen?
De verhalen zijn uit: Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal
oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes
dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen .

Informatieavond
Als team houden we een heel positief gevoel over aan de
informatieavond afgelopen maandag. Wat een groep
enthousiaste ouders. Wat goed te ervaren!! Heel veel ouders
hebben ingetekend op de lijst van activiteiten en/of zich
opgegeven om mee te draaien in een van de commissies. Heel
fijn.

Activiteiten en commissies
Bij deze Regendruppel vindt u de bovengenoemde intekenlijst voor de activiteiten
die dit schooljaar gaan plaatsvinden (zover bekend).
We zouden het fijn vinden als u zich inschrijft voor één
of meer activiteiten/commissies.

Woensdag 3 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het thema is : Vriendschap;
kom erbij! Samen met de peuterspeelzaal openen we de Kinderboekenweek om
10.45 uur. U bent van harte welkom!

Extra schoonmaak in de school
Het is al heel lang de gewoonte dat we zo’n drie keer
paar jaar de school een extra schoonmaakbeurt
geven. We deden dit altijd op zaterdagochtenden.
Voor sommige mensen blijkt dit niet het meest ideale
tijdstip; zij willen liever op een avond. Voor anderen
is dat juist niet het geval. Bij deze Regendruppel vindt
u een strookje waarop u uw voorkeur kunt aangeven.
Graag de strookjes volgende week retour.

Typecursus
Er hebben zich tot nu toe 9 kinderen
opgegeven voor de typecursus. De eerste
bijeenkomst is op maandag 15 oktober. Daarna typen de kinderen elke maandag na
schooltijd op school tot 15.45 uur. Daarnaast moet er ook veel thuis geoefend worden.
Het examen is dan op maandag 6 mei, de eerste dag na de meivakantie.

Vraag
Soms gebeurt er wel eens “een ongelukje” in unit 1 en dat is natuurlijk
helemaal niet erg. Gelukkig hebben wij verschoonkleren op school zodat de
kinderen na zo’n ongelukje ook weer droog en schoon naar huis kunnen. We
raken echter een beetje door onze voorraad heen. Wie heeft nog wat liggen?
We zijn er heel blij mee. Vooral broeken en ondergoed kunnen we goed
gebruiken.

Excursie unit 2
Wat fijn dat het vervoer voor de excursie naar Concern voor Werk al helemaal
geregeld is. Bedankt!

Studiedag SCPO
Op 10 oktober is er een studiedag voor alle medewerkers van
de SCPO. De kinderen zijn die dag vrij.

Jarigen
Zondag wordt Lissa 6 jaar en maandag is
Daniël jarig. Hij wordt dan 10 jaar. Allebei al
vast van harte gefeliciteerd en een heel fijne
verjaardag gewenst. Veel geluk gewenst in
jullie nieuwe levensjaar!

Tot slot
Een goed weekend gewenst!!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

