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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:








Opening project en Kinderboekenweek…
Jumbo ‘sparen voor je school’…
Puberbrein (herhaling)…
Geboorte zoon Nicole Hendriks…
Basketbaltoernooi herfstvakantie…
Telefooncentrale…
Dag van de leraar…

Opening project en Kinderboekenweek (KBW).

Een bijzondere ochtend afgelopen woensdag 5 oktober…
Er gaat geen zoemer om half negen om de start van de schooldag te laten klinken. Het is
echter meneer Remko die met een schoolbel het startsein van de dag geeft. Alle
kinderen verzamelen twee aan twee in de rij bij hun juf of meester alvorens naar de
klas te gaan. In alle klaslokalen staan de tafels vandaag in strakke rijen opgesteld.
Armen over elkaar en keurig stil zitten op de stoel. Groep 6B van meneer Bram was hier
wel erg goed in (misschien had het iets te maken met de liniaal die meneer Bram vasthield ghehe).
De komende twee weken staan er allerlei interessante lessen en activiteiten op het
programma. In de volgende ouderinfo blikken we hierop nog even terug.
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(vanuit Ouderraad en team is de interactieve theatershow “Opa gezocht!” naar school
gehaald voor de openingsdag van de KBW en project. Onder- en bovenbouw hebben
ontzettend genoten van de zoektocht naar een ‘nieuwe’ leuke, knappe, grappige opa die
zwierig door de kamer danst voor oma Gerda…)

De ‘Voor altijd jong’ prijsvraag staat klaar in de aula. Ook
de teamleden zijn terug te tijd in gegaan…
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Jumbo ‘sparen voor je school’.

De teller van de tussenstand van de actie ‘Jumbo sparen voor je school’ staat momenteel
op de 4578 punten (dit betekent dat we in de top 3 staan). Het loopt dus super en u
kunt nog steeds punten toekennen aan onze school. We houden u op de hoogte en danken
u bij voorbaat voor het meesparen!
Puberbrein (herhaling).
Op donderdag 3 november a.s. vindt de bijeenkomst ‘Puberbrein’ plaats op onze locatie.
Dit is een interessante bijeenkomst met theater voor ouders, opvoeders en iedereen die
met jongeren te maken heeft. In de bijlage treft u de flyer hierover aan. Deze avond
valt samen met de voortgangsgesprekken van school. Wanneer u deze avond bij wilt
wonen geeft u dit aan bij de groepsleerkracht. Deze zal hier rekening mee houden bij
het plannen van de voortgangsgesprekken.
Geboorte zoon Nicole Hendriks.

Velen van u kent juf Nicole
(Hendriks) nog wel. Nicole heeft de
afgelopen 3 schooljaren bij ons
gewerkt vanuit tijdelijke dienstverbanden. Afgelopen 1 oktober is haar
zoontje Daan geboren. Moeder, zoon
en vader maken het goed. We wensen
Daan veel geluk en gezondheid toe.

Basketbaltoernooi herfstvakantie.
In de bijlage treft u meer informatie hierover aan.
Telefooncentrale.
Sinds enige tijd hebben we last van een ruis/echo op onze telefoonlijn. Excuus voor het
ongemak. We hopen spoedig de nieuw bestelde telefooncentrale te kunnen laten
installeren. De huidige telefoontoestellen zijn tevens op en met de nieuwe centrale zijn
we straks beter bereikbaar door het gehele gebouw.
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Dag van de leraar.
Woensdag 5 oktober was het ‘dag van de leraar’. Ieder jaar zijn wij het gelukkige team
om lekkernijen te mogen ontvangen van Ouderraad namens alle ouders van school (3
grote potten). Dit naast wat lekkers vanuit het bestuur (2 kleinere potten).
Onderstaand ziet u dat wij genieten van al dat lekkers. We zijn nu twee dagen verder
dus dat zit wel goed ghehe…
(Van woensdagmiddag naar vrijdagmiddag…)

Wij wensen u allen een fijn weekend!
Team OBS De Blaak
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