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Kalender
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar gaan er een aantal dingen anders ten
opzichte van voorgaande jaren wanneer het gaat om de
maandsluitingen en musicals.
De maandsluitingen worden georganiseerd door de
groepen 1 t/m 4 en zijn op de donderdagmiddag. De
groepen 5 t/m 8 doen de musicals verspreid over het
schooljaar.
De planning van dit schooljaar ziet er als volgt uit:
●

Donderdag 19 oktober - maandsluiting groep 4
van 14:00 – 15:00 uur

●

Donderdag 30 November - musical groep 6
’s Middags generale repetitie voor kinderen. ’s
Avonds de uitvoering voor ouders vrienden en
familie (tijdstip volgt nog).

●

Donderdag 25 januari - maandsluiting groep 3 van 14:00 – 15:00 uur

●

Donderdag 22 Februari - musical groep 7
’s Middags generale repetitie voor kinderen. ’s Avonds de uitvoering voor ouders vrienden en
familie (tijdstip volgt nog).

●

Donderdag 29 maart - playbackshow

●

Donderdag 26 april - maandsluiting groep Ster van 14:00 – 15:00 uur.

●

Donderdag 31 mei - musical groep 5
’s Middags generale repetitie voor kinderen. ’s Avonds de uitvoering voor ouders vrienden en
familie (tijdstip volgt nog).

●

Donderdag 28 juni - maandsluiting Zon van 14:00 – 15:00 uur

●

Maandag 16 juli - musical groep 8 en bbq

Groep 5 t/m 8 - Jantje Beton Actie
Wil iedereen deze week de Jantje Beton verkoopboekjes weer inleveren?
Bedankt!
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Oud papier - hulp gevraagd
Deze week krijgen de leerlingen van de Kleine Dollard een brief mee met informatie en
een opgave formulier voor de oud papierloop. Vanaf 2018 wordt de oud papierloop om
de 5 weken georganiseerd. Meer informatie leest u in de brief.
Voor onze school is het enorm belangrijk dat er naast leerkrachten genoeg vrijwilligers zijn
die 1x of misschien wel vaker oud papier willen lopen. De opbrengst van het oud papier
gaat naar de kinderen van onze school, om bijvoorbeeld tablets of speelmaterialen
voor buiten/binnen aan te schaffen.
Dus vaders/moeders familie geef u op voor de oud papierloop 2018.
We hebben u hard nodig!
Tip: U kunt gratis de AfvalWijzer-app downloaden voor de ophaaldata bij u in de buurt!
Sparen voor je schoolbieb
Ook dit jaar is deze actie weer bij Bruna. De bonnetjes van de in de periode
van de Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober a.s.) gekochte kinderboeken
kunnen gespaard worden. Deze bonnen kun je inleveren bij juf Harma. Bruna
telt deze kassabonnen bij elkaar op. Voor 20% van dit bedrag mag de school
kinderboeken uitzoeken.
Vorig jaar hebben we 2 Kerstboeken gekocht, die voor alle kinderen van
school geschikt zijn.
Kinderboekenweek
De opening van de kinderboekenweek is op woensdag 4 oktober om 8.30
uur dmv het openingslied van kinderen voor kinderen. Het thema is "Gruwelijk
eng!" De kinderen mogen verkleed op school komen.
Tijdens de kinderboekenweek krijgen de kinderen workshops olv Wilma van Linge (bekend van de
Groninger Kroon).
Voor deze workshops hebben we materialen nodig (o.a restjes stof, wol, knopen, touw, raffia). Wilt u dit
aan uw kind meegeven?
De afsluiting van de kinderboekenweek vindt plaats op d
 onderdagmiddag 12 oktober van 16.30 uur
tot 17.30 uur. De ouders kunnen samen met de kinderen de gemaakte werkstukken bekijken en
meedoen aan onze letterspeurtocht door school. Deze letters vormen samen een woord...Welk
woord??? Onder de goede oplossingen wordt een boekenbon verloot.

Jongerencentrum ‘t Spoor
Woensdag 4 en 18 oktober van 14.00 - 16.00 uur zijn er Chill Middagen voor Groep 6, 7 en 8. Alle
activiteiten zijn te vinden op www.jctspoor.nl en www.facebook.com/jcspoor.
Deze nieuwsbrief kunt u ook in onze school-app vinden en op onze website.
Volgende nieuwsbrief: woensdag 11 oktober 2017
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