Verjaardagen
Datum
1 oktober
2 oktober
7 oktober
12 oktober
18 oktober
24 oktober
24 oktober
28 oktober
30 oktober
31 oktober
31 oktober

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Groep
5
6
5
8
7
2
7
1
1
2
4

Naam
Danny Dictus
Oliwia Szewczyk
Bieke Leenaerts
Bram de Jong
Nannick Dictus
Bradley van Nispen
Leila van Laerhoven
Raf Koeken
Lizze Dictus
Sietske Havermans
Bjarne Tax

Leeftijd
9
10
8
12
10
5
11
4
4
5
7

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Raf Koeken en Lizze Dictus

Belangrijke data
3 oktober
4 oktober
5 oktober
8 oktober
11 oktober
14 oktober
24 t/m 28 oktober

MR vergadering
Werelddierendag
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek
Juffrouw Nicole jarig
Bezoek
schoolfotograaf
Ouderavond ( Sandra Kleipas)
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Nieuws vanuit de school
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de herfstvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan
even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand oktober op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Vrijwilligers gezocht
De bibliotheek zal in zijn huidige vorm niet blijven bestaan, maar dat zult u al wel via de pers
vernomen hebben. De kinderen, die op school zitten, kunnen nog steeds boeken lenen, dat
gebeurt op de maandagmiddag onder schooltijd. Jonge kinderen willen we ook aan het lezen
houden, daarom gaan wij de bibliotheek voor alle kinderen van Achtmaal voortaan op
maandag tussen 15 en 16 uur openen. U kunt dan boeken lenen en u hoeft daar natuurlijk geen
lid voor te zijn.
Om dit alles in goede banen te leiden hebben wij vrijwilligers nodig die op maandagmiddag
ons willen helpen bij het uitlenen van de boeken. Mocht u er oren naar hebben neem dan even
contact op met school. We hopen dat we een aantal vrijwilligers kunnen vinden.

Jaarvergadering ouderraad
De ouderraad heeft er dit jaar voor gekozen om hun jaarvergadering te houden op dezelfde
avond als de informatieavond van school. Dit heeft plaats gevonden op 20 september. We
hebben afscheid genomen van twee leden namelijk Miranda van Veltom en Nancy Foesenek.
Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen namelijk Suzanne
Havermans, Susan Raats, Patrica van Ginneken en Claudia Godrie.
Het houden van de jaarvergadering gelijktijdig met de informatieavond is voor de ouderraad
goed bevallen. Hopelijk vonden de aanwezigen dat ook. Bij vragen of opmerking spreek dan
een van de leden aan. Wij gaan er weer een leuk jaar van maken voor de leerlingen!

Zwemvierdaagse
Tijdens de herfstvakantie van 24 oktober 2016 tot en met 28 oktober 2016 organiseert
zwemvereniging De Wildert de Zwem4daagse in zwembad De Wildert. De Zwem4daagse is
een sportief evenement waarmee kinderen gestimuleerd worden te blijven zwemmen, zodat ze
ook na het behalen van het zwemdiploma veilig zijn in en om het water.
Tijdens de zwem4daagse zwemmen de deelnemers 4 dagen een afstand van 250m, of 500m
per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een medaille.
Meedoen
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij het zwembad in Zundert. Er wordt dagelijks
gezwommen van 18.00 tot 20.00 uur

De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon bij voorinschrijving en € 12,50 bij
inschrijving vanaf 24 oktober 2016
De organisatie van de zwem4daagse is in handen van zwemvereniging De Wildert, in
samenwerking met de KNZB en zwembad De Wildert.

Heel hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet
Zwemvereniging De Wildert

Herfst: Kinderviering in de kerk
Zaterdag 22 oktober is er weer een kinderviering in de kerk!
Deze kindervieringen zijn vooral bedoeld voor kinderen. De teksten zijn eenvoudig en
begrijpelijk voor hen. Deze worden ook grotendeels door kinderen voorgelezen. Het
kinderkoortje zingt de liedjes. Tijdens de viering zijn er momenten gecreëerd dat de kinderen
ook eventjes van hun plaats mogen komen, het is anders een lange zit voor ze!
Iedereen die graag zingt mag met het kinderkoortje mee doen!!
We oefenen na schooltijd: 15.15-15.45u (in de klas van juf Carolina)
 Ma: 3 – 10 - 17 okt.
 Di: 4 – 11 - 18 okt.
Op woensdagavond 19 okt. oefenen we ook een keertje in de kerk samen met Frans
Hereijgers van 18.30 tot 19.30u.
Mocht uw kind graag een keertje mee willen doen: zingen, voorlezen of misdienen laat het
dan weten aan juf Carolina (caa.verboven@hotmail.com).
De kinderviering van Kerstmis kunt u ook alvast in uw agenda zetten:
zaterdag 24 december (kerstavond) een herdertjesmis om 17.00u.
Graag tot ziens in de kerk!
kindervieringwerkgroep

