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In deze nieuwsbrief:

wist u dat...?
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

Wist u dat…
…De ouderinformatie-avond aanstaande
maandag is? Het is belangrijk dat u komt!
Voor meer informatie leest u de
nieuwsbrief van 14 september.
…U na de herfstvakantie een oproep krijgt om de
ouderbijdrage van 30euro (per jaar) te betalen.
Deze bijdrage is hard nodig. We betalen er onder
andere boeken voor de bibliotheek,
sportmateriaal en feesten zoals Pasen en
Sinterklaas van. Als het voor u lastig is om dit te
betalen, kunt u in termijnen betalen. We kunnen
samen bespreken in welke termijnen en wat voor
u het beste uit komt.

14-10 Heavenlyn 10 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

Wist u dat…
….U mij kunt bereiken via de DigiDuif mail als u mij
nodig heeft en mij niet kunt vinden? Misschien
heeft u gemerkt dat ik wat minder op school ben
dan u gewend bent. Dit komt omdat ik begonnen
ben met een tweejarige opleiding om mij nog
meer te professionaliseren in het vak van
schoolleider. Hierdoor ben ik nu in principe drie
dagen in plaats van vier dagen op school
aanwezig.
Daarnaast ben ik regelmatig voor overleg op ons
bestuurskantoor of op een andere school van ons
bestuur.
….Op 5 oktober er uit elke groep twee leerlingen,
samen met twee ouders uit de bibliotheek naar
boekhandel Stevens in Hoofddorp centrum gaan,
om nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek uit
te zoeken? Het thema van de Kinderboekenweek,
die bij ons op 8 oktober start, is dit jaar
VRIENDSCHAP. We zijn erg benieuwd welke
mooie, nieuwe boeken we straks allemaal kunnen
gaan lezen! De boeken zullen op de kijkavond,
donderdag voor de herfstvakantie, in de aula ten
toon gesteld worden

Juf Amber.
We verwachten dat juf Amber in ieder geval tot de
herfstvakantie nog thuis zal blijven.
Tot en met 12 oktober kan juf Jacqueline haar
voor groep 3 vervangen. Samen met het bestuur
zijn we heel hard op zoek naar een nieuwe
invaller. We begrijpen dat het ontzettend
vervelend is dat de kinderen dan weer een ander
gezicht voor de groep krijgen. We doen er alles
aan om het invalprobleem op te lossen en het
voor de kinderen zo rustig en comfortabel
mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!
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18:00-19:00 ouderinfo
groepen ½, 3, 4/5
19:15-20:15 ouderinfo
groepen 5/6, 7/8
20:15-21:00 algemene
ouderinfo.
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GGD screening groep 7
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Luizencontrole
Handbaltoernooi groep 7/8
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Start kinderboekenweek

