Zaandam, donderdag 12-10-2017
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Kinderboekenweek
Jos verlof, Michelle valt in
Anneke Bapoverlof,
Marloes valt in
Open ochtend voor
nieuwe kinderen
Michelle vervangt in
groep 7A
Tam-tam
Studiedag, kinderen vrij
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Vr 13 oktober

Jayden Leiva (10 jaar) - groep 7 - A

Za 14 oktober

Xavi Staneke (8 jaar) - groep 5 - A
Puk Vreeken (11 jaar) - groep 8 - A

De Kleuterbouw
Woensdag is groep 1-2b naar het Toverbos in het lescentrum bij kinderboerderij Darwinpark geweest, vrijdag
gaan de groepen 1-2a en 1-2c. De expo “Toverbos” sluit mooi aan op het thema en laat kinderen in een
sprookjesachtige sfeer kennis maken met dieren van het bos. En met behulp van een toverstokje kan je
verstaan wat ze te vertellen hebben! Donderdag is de viering van de Kinderboekenweek. Groep 1-2a is om
8.40 aan de beurt, groep 1-2c om 10.30 en groep 1-2b om 13.45. U bent van harte welkom om te komen
kijken.
Open ochtend woensdag 18 oktober voor nieuwe kleuters
Woensdagochtend is er de mogelijkheid om de school in werking te zien voor ouders die een school zoeken
voor hun kind. Vanaf 9.00 uur is er inloop en kunnen ouders samen met hun kind de school verkennen.
Toestemming foto’s
I.v.m. de privacywetgeving willen we u vragen om op een nieuw formulier in te vullen in hoeverre we foto’s
van uw kind voor onze school mogen gebruiken. U heeft reeds een digitale de brief gekregen bij de Tamtam. Dat was niet zo handig, want u moest het zelf printen. Daarom krijgt uw kind het vandaag op papier
mee. Wilt u deze invullen en inleveren bij de leerkracht, gelieve voor de herfstvakantie? We hopen dat u in
ieder geval toestemming wilt geven om de foto’s op onze website en de schoolgids van onze school te
gebruiken. Dat scheelt ons met het plaatsen op de website veel uitzoekerij en ook een groepsfoto is dan niet
meer compleet. Wij verzekeren u dat we zorgvuldig omgaan met de foto’s die we plaatsen.
Bedankt voor eierdozen
We hebben veel eierdozen gekregen, dus we kunnen voorlopig weer even voort op de dependance.
Bedankt voor de gulle gift!
POVO-avond groep 8 in kalender; niet voor ouders.
In de kalender staat dat er volgende week donderdag 19 oktober een POVO-avond is voor groep 8. Deze is
voor de leerkrachten om de vernieuwingen in het traject door te spreken. De informatieavond voor ouders is
al geweest. In december volgen de informatieavonden op de middelbare scholen voor ouders. Hierover
ontvangt u nog informatie.

