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Juffrouw Kelly jarig
Juffrouw Eva jarig
Ouderraadbijeenkomst

Komt te vervallen

___________________________________________________________________________

H

G

ymkleding kwijt

andbaltoernooi-terugblik

(Britt en Zoë)
Maandag de 16de oktober, is er een
handbaltoernooi gehouden in de
salamander. De meiden van 6/7 hebben
meegedaan aan het toernooi. We werkten
samen en waren sportief. Het was van 10
tot 2, dus een leuke lange dag.
De eerste wedstrijd
hebben we verloren, de
rest hebben we
gewonnen. De
wedstrijden waren
spannend en we werden
steeds fanatieker.
Uiteindelijk zijn we 2de
geworden. We zouden eigenlijk 1e kunnen
worden, maar door de beslissing van de
scheidsrechter, die uiteindelijk niet
helemaal bleek te kloppen werd gezegd,
zijn we toch 2de geworden. We hebben een
mooie beker mee naar huis genomen waar
we heel trots op zijn.
(Mika van Dongen)
Dinsdag in de herfstvakantie waren de
jongens aan de beurt voor het
handbaltoernooi in de Salamander.
Ik zat in een groep met Berat, Ensar,
Bram, Luuk, Jelle, Jouke. Ik heb gekeept,
dat vond ik erg leuk om te doen.
We konden niet alles winnen helaas. Wij
zijn 5de geworden.
We kregen drinken en chips.
Het was erg leuk om mee te doen. Ik hoop
dat er volgend jaar nog meer jongens mee
willen doen.

Een aantal weken geleden is een leerling
uit groep 7 zijn gymkleding kwijtgeraakt.
Het gaat om een
rood rugzakje
van het sportgala
met daarin:
blauwe Adidas
schoenen,
kort broekje en t
shirt korte mouw
(donkerblauw).
Er is een ander
rood rugzakje
achtergebleven in
die periode. Dus
wie heeft zijn
eigen rode
rugzakje laten liggen en per ongeluk de
rode rugzak van Mika meegenomen? De
rode rugzak ligt op school.

U

maakt toch ook gebruik van het

ouderportaal?
Het ouderportaal van ParnasSys is de
ideale manier om o.a. op te hoogte
gehouden te worden tussen twee 10minuten gesprekken in over de geboekte
resultaten van uw zoon/dochter. Ook
staan daar uw NAW gegevens in. Blijken
telefoonnummers of andere gegevens niet
te kloppen, stuur dan een e-mail naar
cristajoosten@vlinderboom.nl en zij past
deze dan aan. Ook als u uw inloggegevens
kwijt bent kan zij u verder helpen.
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B

Herhaalde oproep

ezoek Drunense Duinen
Hé
een berg
een berg met een
hoedje op
een takkenhoedje
op zijn kop
hoe zou dat nou
toch komen
dat die berg een
hoedje heeft
wat is hier aan de
hand
berkenbomen
eikenbomen
spelen daar
wat raar, wat raar
met de wind
en met elkaar
verstoppertje
in een berg zand
dát is er aan de
hand.

Afgelopen woensdag zijn de kleuters met de
INITIA bus naar de Drunense Duinen
geweest. Daar hebben zij niet alleen
takkenhoedjes gezocht en gemaakt, maar
ook kabouterholletjes en poep van diverse
dieren gezocht. Sommige kinderen hebben
zelfs een kabouter
gezien. Zij hebben
zand weggeblazen
als de wind, maar
zij hebben vooral
met volle teugen
genoten, net zoals
de juffen en de
begeleidende
ouders.
Nogmaals bedankt lieve ouders; mede
dankzij jullie was dit een fantastische
ochtend.

V

erkeer

Beste ouders /
verzorgers,
Omdat we het allemaal belangrijk vinden
dat onze kinderen niet alleen met plezier,
maar ook zeker veilig naar school gaan,
willen we de verkeersveiligheid opnieuw
aanscherpen. Dit doen we onder andere
door op de drukke straten rondom school
verkeerspoppetjes te plaatsen tijdens
schooltijd om zo het verkeer erop te
attenderen dat de school geopend is. Ook
gaan we met de gemeente in gesprek waar
we extra maatregelen kunnen treffen.
Naast deze maatregelen zouden we de
verkeersbrigadiers in de Beethovenstraat
en de Anjerstraat opnieuw willen
introduceren. Daarom aan u de vraag of u
tijd en ruimte heeft om hieraan bij te
dragen.
Wanneer u zich beschikbaar zou willen
stellen als brigadier, kunt u dit laten weten
via felixvandenbosch@vlinderboom.nl .

Bijlagen:
-Vacature RVT Kinderopvang
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