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uitgifte Info nummer 2
oud papier

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Eerste schooldag
Op deze eerste maandagmorgen van het schooljaar kwamen ouders met hun kind op school. De nieuwe
klas bekijken en de nieuwe juf leren kennen. Het maakt het allemaal een beetje minder spannend om aan
een nieuw schooljaar te beginnen. Ook even kijken in de andere groepen was leuk! In de hal stond de koffie
en thee klaar en er werd flink bijgepraat. Al met al was het een gezellig begin van het nieuwe schooljaar

Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 september komt de schoolfotograaf. Als er thuis nog kinderen zijn die
nog geen vier zijn en u wilt graag dat zij samen met uw schoolgaande kind op de foto
komen, dan is dat geen probleem. In de loop van de morgen komt de fotograaf bij ons
op school. Het precieze tijdstip wordt nog bekend gemaakt. U ontvangt een paar
weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via
internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen. Bewaart u deze code goed!
Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven
als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset
van de individuele foto de klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere formaten bestellen.

SamenLoop voor Hoop
Op 29 en 30 september wordt er in Coevorden de SamenLoop voor Hoop
gehouden. SamenLoop voor Hoop Coevorden is een 24-uur durende
wandelestafette met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Onze vereniging heeft zich ook aangemeld met een team.
Verschillende leerkrachten van de Fiers scholen, dus ook van onze school, zullen
tijdens deze wandeltocht meedoen. Op verschillende manieren proberen we nu
geld in te zamelen voor deze actie. Daarom starten we met een lege flessen
inzamelactie. We willen zoveel mogelijk flessen verzamelen. De COOP in Coevorden verdubbelt het
statiegeld. Helpen jullie mee? Tot donderdag 20 september kun je de flessen inleveren op school.

Informatieavond
Op donderdag 13 september is er een informatieavond voor alle ouders. De avond begint om 19.00 uur en
duurt tot 19.45 uur. U ontvangt vandaag nog een uitnodiging.
Kalender
Maandag heeft u via uw kind de activiteitenkalender ontvangen. De
activiteitenkalender vindt ook op onze website. U ontvangt geen schoolgids.
Ook de schoolgids staat op de website.
Peuter en kleuter gym
Op een aantal vrijdagen wordt er extra peuter- en kleutergym door een
vakleerkracht gymnastiek gegeven. Deze lessen zijn voor peuters en
kleuters uit groep 1. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.
We leren kinderen van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken
is. Daarnaast vinden we goede bewegingslessen belangrijk, ook voor de
allerjongste kinderen. Peuter en kleutergym is van 9.00 - 10.00 uur en start
op 29 september 2018. Kom kijken, geef het door, de koffie staat klaar vanaf
half 9.

Nieuws uit de groepen
We werken over het thema
‘Floddertje’. Floddertje
kreeg rode en blauwe verf
over zich heen en dat werd
paars. Dat wilden we
natuurlijk zelf uitproberen.
We hebben veel geleerd en
lekker gekliederd...

Fiers bril

Marit Vedelaar

Feline Vedelaar

Jolien Meijer

Mathilde en Julianne

