NIEUWSBRIEF
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23 oktober 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.

BINNENKOMST NA PAUZES
Omdat het om 8.25 uur zo bevalt om gelijk naar binnen te
komen. Hebben we nu ook na de ochtendpauze en
lunchpauze ingevoerd dat de kinderen naar binnen komen
zonder eerst in de rij te staan. Dit scheelt ons in tijd en we
hopen dat het meer rust geeft bij het binnenkomen van de
school.
En willen jullie er thuis nogmaals op letten dat de kinderen
op tijd naar school vertrekken, zodat we om 8.25 uur écht
kunnen starten met de lessen???!!!

HEILIGE COMMUNIE
In 2019 vindt de Eerste Heilige Communie plaats op zonder 26 mei om
10.30 uur in de RK Kerk te Terneuzen. Het betreft een regionale viering
(dat wil zeggen voor kinderen uit Terneuzen, Hoek, Zaamslag, Philippine,
Sluiskil, Zandstraat, Sas van Gent, Axel, Zuiddorpe en Westdorpe). Ook de
voorbereiding is regionaal, in het parochiecentrum te Terneuzen.
Kinderen uit groep vier en hoger kunnen worden aangemeld. Voor meer
info, zie bijlage.

OORTJES
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben allemaal in-ear
oortjes gekregen van school. Deze oortjes bewaren ze in hun
laatjes en wanneer ze op de laptop werken, hebben ze allemaal
hun eigen oortjes om te gebruiken. De kinderen zijn op deze
manier zelf verantwoordelijk voor hun eigen set. Wanneer ze
dan ook de oortjes kwijt raken of ze kapot zijn, vragen we aan
de kinderen een vergoeding van €2,50, zodat we via school voor
nieuwe kunnen zorgen.

Lid van Scholengroep ProBaz – www.probaz.nl

BAG2SCHOOL KLEDINGINZAMELING
Het lijkt erop alsof het nu echt herfst gaat worden. Dat
betekent wellicht ook dat bij jullie thuis de kledingkast wordt
gewisseld. Misschien goed om te weten dat jullie de kleding die
je niet meer nodig hebt, woensdag 28 november op school in
kunnen leveren. Voor elke kilo kleding ontvangt de ouderraad
van onze school een bedrag en de kleding krijgt een nieuwe
bestemming.

SCHOOLFOTOGRAAF
Sinds vandaag, 23 oktober, is het mogelijk om de schoolfoto’s te bestellen. De bestellingen tot en
met 9 november geplaatst door u, worden op school bezorgd en uitgedeeld in de week van 13-17
november.

ACTIVITEITEN
02-11

Speelgoeddag kleuters

08-11

Activiteit ouderraad, vossenjacht voor de groepen 5 t/m 8

13-11

Samen digitaal bij Bachtendieke groep 4a

13-11

Voorleeswedstrijd

17-11

Intocht Sinterklaas Terneuzen

21-11

Studiedag > alle kinderen vrij!!!

23-11

Rapport mee

27-11 en 29-11

Ouderavond op wederzijds verzoek (facultatief)

28-11

Bag2school kledinginzamelactie

Bijlagen: formulieren eerste Heilige Communie
Met vriendelijke groet, Kim du Puy – de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl
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