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Agenda   

 

Maandag 28 augustus  08.30  We springen met zijn allen de school in! 
  Controle hoofdluis 

Dinsdag 29 augustus  Geen bijzonderheden 

Woensdag 30 augustus 13.15 – 14.45 Teamvergadering 
  Geen Taal Speel Groep en geen Plein Actief 

Donderdag 31 augustus  Geen bijzonderheden 
Vrijdag 1 september  Offerfeest 

  Studiedag team ; alle kinderen vrij van school

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Start van het nieuwe schooljaar 2017 – 2018  
 

Maandag 28 augustus begon het nieuwe schooljaar voor alle kinderen en hun ouders. Dit jaar 
mochten de kinderen het “nieuwe schooljaar inspringen!” Voor de ingang stond de trampoline klaar en 

met een grote sprong kwamen de kinderen één voor één de school “ingesprongen”.   
Ook alle ouders mochten natuurlijk een kijkje nemen in de nieuwe groepen! 

  

 
We wensen alle kinderen en hun ouders 

een fijn en gezellig schooljaar toe! 
 

 
 
 
 
Studiedag op vrijdag 1 september 

 

Vrijdag 1 september heeft het team al de eerste studiedag en zijn alle kinderen vrij van 
school!  

Het is ook groot feest voor een groot aantal kinderen omdat dan het Offerfeest gevierd 
wordt. 

We wensen alle kinderen een fijne vrije dag en natuurlijk ook een geweldig Offerfeest toe!  

 
 

 
 
 
 
 
 



Uitnodiging voor alle kinderen  
en hun ouders, opa’s en oma’s,  

ooms en tantes, broers en zussen 
 
 

Open huis (school) op  
maandag 4 september 
van 17.00 – 19.00 uur  

 

Maandag 4 september willen we weer voor alle kinderen en hun 
ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, broers en zussen  

de school openzetten. 
De kinderen mogen dan aan alle genodigden hun nieuwe klas 

laten zien en kan er ook met de leerkracht kennis worden 
gemaakt. 

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf alles laten zien.  
De leerkrachten zullen natuurlijk ook wat informatie vertellen of 

op papier meegeven. 
 

Ook zal er informatie van de Ouderraad en 
Medezeggenschapsraad liggen.  

 
We willen er een fijne en gezellige middag en avond van maken!  

Komt u ook?  
 

Er is er één jarig….(in de vakantie en deze week)                                                     
 
04 augustus  Taha Malki  groep 6 

07 augustus  Ladan Abdi Mahamed groep 3 
07 augustus  Dylano Alberto Kilië groep 3 

11 augustus  Britt van Oirschot groep 6 

18 augustus  Amida Traore groep 8 
22 augustus  Beau van der Steen groep 6 

23 augustus  Nusaybah Rharsiss groep 1 Kikkers 
24 augustus Alan Grycko groep 8 

26 augustus  Ensar Tas groep 4 

30 augustus  Ghileman Haider Abbas groep 2 Kangoeroes 
01 september  Zaineb Azammad groep 5 

02 september  Wil van Oirschot groep 3   
 

 

Van harte gefeliciteerd en we hopen dat je een 
hele fijne dag hebt gehad of nog gaat krijgen! 


