Verjaardagen
Deze maand zijn jarig: Danny, Syp, Siebe, Bieke, Cis, Amalia,
Maartje, Bradley, Sem, Giel, Raf, Lizze, Ferre, Sietske en Bjarne

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Syp, Giel, Sem en Lieke. Wij wensen
deze kinderen veel succes op onze school.

Belangrijke data
3 oktober
5 oktober
8 oktober
12 oktober
15 t/m 19 oktober
24 oktober
31 oktober

Werelddierendag
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Juffrouw Nicole jarig
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Veilig naar schooldag
Kriebelteam

Nieuws vanuit de school
Wet op de privacy
Alle ouders hebben bijna allemaal het toestemmingsformulier voor
de wet op de privacy ingevuld. Mocht u nog een formulier thuis
hebben liggen, geeft het zo snel mogelijk af op school. De school
kan dan verder gaan met het inventariseren van de formulieren.
Uit de inventarisatie blijkt dat er kinderen zijn die niet op de foto
mogen als wij ze op de website plaatsen. Wij zullen daar rekening
mee houden en bij plaatsing van de foto’s alles controleren en
handelen conform het toestemmingsformulier

Vader en moederdag.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 knutselen alleen nog maar een Moeder /Vaderdag cadeau.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken op school géén Moeder /Vaderdag cadeau meer.
De kinderen van deze groepen zullen dus zelf voor een cadeau moeten zorgen.

Veilig naar school
De veilig naar schooldag is op woensdag 24 oktober,
Iedereen die dan veilig naar school komt , te voet of met de fiets, (of in ieder geval het laatste
stukje) zal een presentje krijgen. Tevens vindt er dan de fietscontrole plaats.
Nadere informatie volgt nog.

Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober start dit jaar de Kinderboekenweek met als Thema “Vriendschap”.
In deze week zullen we weer extra aandacht besteden aan het lezen en het voorlezen.

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 John.

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

Zwem4daagse
Tijdens de herfstvakantie van 15 oktober 2018 tot en met 19 oktober 2018 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 18.30 tot 20.00 uur.
De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon bij voorinschrijving en € 12,50 bij
inschrijving vanaf 15 oktober 2018
De organisatie van de zwem4daagse is in handen van zwemvereniging De Wildert, in
samenwerking met de KNZB en zwembad De Wildert.

BVL
Vorig schooljaar hebben we goed ons beste beentje voor gezet wat betreft de
verkeersveiligheid. Bij her controle van de provincie bleek dat we weer voldoende punten
hadden gehaald om ons BVL logo te mogen behouden.

