Nieuwsbrief 7, vrijdag 12 oktober 2018
Informatiebijeenkomst ouders groep 8
Vrijdagmiddag 19 oktober van 15.45-16.30 uur
is er een informatiebijeenkomst voor ouders
van groep 8. U krijgt algemene informatie over
het voortgezet onderwijs. Laat u juf Yvonne of
juf Dorien weten of u aanwezig bent?
Gezond kooklessen zijn weer gestart
Afgelopen woensdagmiddag is er weer een
nieuwe groep gestart met Gezond Kooklessen.
De 1e les was er een voedingsdeskundige die
in aanwezigheid van ouders veel vertelde.
Vanaf volgende week gaat het serieuze koken
beginnen.
Ouderbijdrage
U heeft vandaag in Parro een bericht gekregen
over de ouderbijdrage. Wij vragen u deze te
betalen voor dit schooljaar. De ouderraad
krijgt de rekeningen van dit schooljaar weer
binnen. De ouderbijdrage is voor groep 1-7
vastgesteld op € 50,00 incl. schoolreis en voor
groep 8 is deze € 65,00 incl. schoolreis en
nacht van acht.
U kunt dagelijks om 08.30u contact betalen of
op rekening NL47 INGB 0004 7732 23 t.n.v.
oudercommissie Digitalis. Wilt u liever in
termijnen betalen? Vraag naar de
mogelijkheden.
Kinderboekenweek
Leerlingen van de bovenbouw hebben deze
week voorgelezen in de onderbouw.
Leerlingen van groep 4 hebben brieven
gekregen van kinderen uit Baarn. Natuurlijk
hebben ze ook weer brieven teruggeschreven.
Dit is zo maar een greep uit de activiteiten
tijdens de Kinderboekenweek. Er is vooral veel
gelezen en voorgelezen!

Voorleeskampioenschap: Nuño is kampioen
In de bovenbouw is er een
voorleeskampioenschap gehouden. In
leeuwenbek en ooievaarsbek zijn Fleur, Joshua
Nuño en Raydian door hun klasgenoten
gekozen.
Vanmiddag mochten zij voorlezen voor de
jury. Ze waren aan
elkaar gewaagd, na
lang beraad is Nuño
tot kampioen
verkozen. Hij mag
onze school
vertegenwoordigen
bij het Almeerse
Kampioenschap.
Gefeliciteerd!!
Leren klokkijken
In groep 4 zijn de kinderen bezig met hele en
halve uren. In groep 5 leren kinderen digitaal
klokkijken. Krijgt uw kind werkbladen mee?
Het is voor uw kind fijn als u samen thuis
oefent.
Activiteiten herfstvakantie
De komende herfstvakantie is er weer veel te
doen voor de jeugd in Almere. Zie de flyers in
deze nieuwsbrief. Hieronder een kleine greep
uit het aanbod:
- Dinsdag 23 en woensdag 24-okt
Kidscup, inschrijven verplicht op
Droomspeelbus
- Donderdag 25-okt SporteXperienence
voor jeugd van 10-14 jaar. Wil jij ook
ontdekken wat jouw (verborgen)
talenten in verschillende soorten
sport zijn? Schrijf je hier snel in !
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