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Nieuwe leerling
Groep Ster: Sophie Bolhuis
Groep Zon: Devlin Aarts
Groep 3: Djay Tolk en Dylano Schokkenbroek

Kalender

Schoolontbijt
Op donderdag 9 november krijgen de
kinderen een schoolontbijt. Voor de
pauze kunnen ze gewoon fruit en drinken
meenemen.
Groep 3 - Schoolontbijt
De kinderen van groep 3 ontbijten gewoon thuis. Zij hebben het eerste uur gym. Daarna
gaan zij in de klas eten. Zij hoeven die ochtend geen fruit mee naar school.
Groep 3 t/m 8 - Ruilen gym
Op woensdag 6 december a.s. hebben de groepen 3, 4 en 5 gym. Op
donderdag 7 december hebben de groepen 6, 7 en 8 een
basketbalclinic van Donar.
Schoolsparen 2017/2018
De brieven voor het schoolsparen worden deze week meegegeven aan
de leerlingen. Dit geld is bedoeld voor de schoolreizen,
sinterklaasviering, toneel etc. Het schoolsparen staat ook uitgelegd in de
schoolgids. Wilt u bij de betaling(en) de naam en de groep van uw zoon
of dochter vermelden? Hartelijk dank!
Groep Ster en Zon:
Groep 3 en 4:
Groep 5:
Groep 6 en 7:
Groep 8:

€35,00
€45,00
€49,50
€64,50
€94,50

Rekeningnummer Stichting Joepie: NL94ABNA0629615004
De bedragen voor het schoolsparen komen ook in de app te staan.
Opgaveformulieren - Oud papier en ouderhulp (helpen op school)
Wilt u het opgaveformulier voor het oud papier lopen en de ouderhulpbrief
nog inleveren als u ons wilt helpen? Alvast hartelijk dank!
Jongerencentrum ‘t Spoor
Woensdag 15 november van 14.00 - 16.00 uur is er een Chill Middag voor
Groep 6, 7 en 8. Alle activiteiten zijn te vinden op www.jctspoor.nl en
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www.facebook.com/jcspoor.
Deze nieuwsbrief kunt u ook in onze school-app vinden en op onze website.
Volgende nieuwsbrief: woensdag 22 november 2017
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