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VOORAANKONDIGING!
Wij vragen u nu al rekening te houden met de op handen zijnde landelijke ‘staking” van het
onderwijspersoneel op donderdag 5 oktober a.s.
Als deze landelijke actie doorgaat, neemt ook het team van onze
school hieraan deel en kan uw kind op deze dag niet naar school komen.
U dient dan zelf voor opvang van uw kind te zorgen.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

SCHOOLKAMP!
Graag attenderen wij u nog even op de tijden van vertrek en aankomst m.b.t. het schoolkamp.
De bus vertrekt iedere dag om 10.00 uur van school en is de volgende dag rond 15.30 uur weer terug op
school.
De kinderen die op kamp gaan moeten om 9.30 uur! op school aanwezig zijn.

Hieronder treft u nogmaals de bagagelijst aan met hetgeen de kinderen wel en niet mee dienen te
nemen op schoolkamp.
Wat moeten de kinderen zoal meenemen?
- slaapzak, onderlaken en een kussensloop (kussen is aanwezig)
- twee handdoeken en een washandje
- zeep, tandenborstel, tandpasta, kam/borstel
- pyjama, eventueel een knuffel
- warme kleding, stevige schoenen
- regenkleding/laarzen (afhankelijk van het weerbericht)
- extra ondergoed en sokken
- sportkleding
- zwemkleding, slippers en badhanddoek
- zonnebrandcreme
- leesboekje/klein spelletje
- een klein beetje snoep
Alles voorzien van naam!!!!
Wat nemen de kinderen beslist NIET mee?
- geen zaklamp
- geen zakmes
- geen waardevolle spullen zoals sieraden
- geen mobieltje, ipad e.d.
- geen geld
De dag na schoolkamp beginnen de lessen op de gewone tijd!

BOSDAG KLEUTERS!
Zoals u weet vindt de jaarlijkse bosdag voor de kleuters plaats op
donderdag 28 september a.s.
De kinderen moeten om 9.30 uur in de klas zijn.
Na afloop kunt u uw kind om 15.15 uur weer in de klas ophalen.
Verdere informatie staat in de brief die u reeds ontvangen heeft.
Op dit moment hebben we helaas nog te weinig hulpouders.
Wie o wie zou die dag het team willen versterken?
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

DE PROEFTUIN!
Onze tuin bij de Proeftuin is nu wel erg kaal. Daarom zijn we op
zoek naar:
- Stoeptegels voor de tuin
- Rubberen tegels
- Planten
- Leuke spulletjes/ aankleding (bv. Een bankje)
- En handige vaders/moeders/opa’s/oma’s of verzorgers die
ons kunnen helpen met de tuin.
Heeft u iets voor onze tuin… Loop gerust even binnen bij de
Proeftuin. We zijn er erg blij mee!
Met vriendelijke groet,
De Proeftuin.

SPORT KORT!
Julie uit groep 5B van juf Lisette en juf Ingrid is
met haar team, de B-pupillen van Spado,
kampioen van Brabant geworden. In een
spannende wedstrijd moest het team strijden op 7
atletiek onderdelen waaronder estafette, hoog- en
verspringen.
Een superknappe prestatie dus!
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