”.

Agenda
22 sept. Informatieavond
22 sept. Start “Week van de
pauzehap” voor groep
5 t/m 8
24 sept. Kinderpostzegelactie
Groep 7+8
7 okt.

Jaarvergadering OR;
Aanvang 19.30 uur

7 okt.

Groep 1/2A naar De
Hooizolder

Informatieavond

15 okt.

Vanavond, maandag 22 september, houden we onze jaarlijkse informatieavond.
Om 19.00 uur zijn groep 1/2A, 1/2C, 3, 5 en 7 aan de beurt en vanaf 20.15 uur
de overige groepen. Tevens is er de gelegenheid om de school (nog) een
keer te bekijken.

Klasbord

personeel; alle leerlingen
vrij
18 okt.

Herfstvakantie t/m 26 okt.

Ouderraad

Onze ouderraad, officieel
Klasbord is een gratis sociale
mediatool, waarmee de leerkracht de
oudervereniging, is nog op zoek
naar één of twee nieuwe leden. Wie
ouders van zijn of haar klas
gemakkelijk op de hoogte kan houden vindt het leuk om onze
oudervereniging te versterken?
van de activiteiten in de groep. U kunt
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Wie●vindt
het een
uitdaging om zo
hierbij
denken
aan tekstberichten, het
stellen van een vraag of het delen van gaande het jaar tijd en energie te
een foto. Welke boodschap de
steken in het organiseren en
uitvoeren van activiteiten die de
leerkracht ook heeft, met Klasbord
school extra leuk maken?
kan het vliegensvlug gedeeld worden
De (literaire) projecten, het
met de ouders/verzorgers van de
sinterklaasfeest, het kerstfeest met
leerlingen uit de betreffende groep.
Het voordeel van Klasbord ten
het kerstdiner, de eindweek .... het is
zo maar even een greep uit de
opzichte van andere sociale
activiteiten waar de oudervereniging
mediatools is dat het een gesloten
zich in samenwerking met het team
omgeving is. Ouders kunnen de klas
alleen via de Klasbord-app volgen met voor inzet.
Heb je belangstelling? Neem dan
de groepscode.
Deze groepscode kunt u opvragen
contact op met één van de leden
van onze ouderraad. Namen en
bij de leerkracht van uw kind(eren).
telefoonnummers kunt u vinden in
de informatiegids. Of kom,
vrijblijvend,een keer langs op een
vergadering.
De eerstvolgende vergadering staat
gepland op 7 oktober, dit is tevens
de jaarvergadering.
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Studiedag voor het

obs Roald Dahl
literaire basisschool,
omdat lezen zo
belangrijk is !

En ook nog op bezoek bij Sjakie en
de Chocoladefabriek.
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