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Informatieavond
U weet het nog, vanavond houden we onze jaarlijkse informatieavond.
We starten met een gezamenlijke bijeenkomst om 19.30 uur. Vervolgens
vinden in de groepen apart de informatiebijeenkomsten plaats. U wordt dan
geïnformeerd over specifieke klassenzaken. U maakt dan de keuze welke
groepsbijeenkomst u wilt bijwonen. U bent van harte welkom!
Studiedagen
Vrijdag 15 september en maandag 18 september zijn er 2 studiedagen
ingepland. De kinderen hebben dan vrij van school.
Vrijdag 15 september gaat het schoolteam aan de slag met de resultaten van
de Citotoetsen van eind vorig schooljaar.
Maandag 18 september hebben we een gezamenlijke studiedag met de drie
andere kleine scholen: Heilig Hart van Hernen, St. Jozef van Niftrik en Roncalli
van Balgoij.
Schoolreisje
Dinsdag 19 september gaat ons schoolreisje naar het BillyBirdpark Hemelrijk
in het plaatsje Volkel. Ons programma ziet er als volgt uit.
 08.30 uur worden alle kinderen op school verwacht
 09.00 uur vertrek van de schoolreisbus
 10.00 uur aankomst bij Hemelrijk
 16.00 uur vertrek naar Batenburg
 17.00 uur verwachte thuiskomst.
De lunch is geregeld, iedereen krijgt tussen de middag wat lekkers te eten.
Een klein hapje en fruit volstaat voor de kleine ochtendpauze.
Wat extra drinken wel meenemen voor de kleine en de grote pauze.
Denkt u ook aan een extra verschoning voor de allerkleinsten in het geval van
kleine ongelukjes en ook voor de oudere kinderen die nat kunnen worden.
We spreken af: de kinderen nemen geen geld mee!
In geval van nood kunt u ons bereiken via juf Fraukje 0623906089.
De contactpersoon in Batenburg is Linda Vermeulen 0643177177.
Wanneer de bus op de terugweg vertraging heeft, komt Linda Vermeulen dat
als eerste te weten. Zij belt dan de eerste ouders die bovenaan vermeld staat
op de klassenlijsten. Wanneer u dan de volgende belt op de lijst, is iedereen
snel op de hoogte!
Zwemwedstrijden
Woensdag 20 september nemen de kinderen van groep 6-7-8 deel aan de
jaarlijkse zwemwedstrijden in zwembad de Meerval.
We maken er een sportieve dag van.
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Personeel
Sophia en Femke hebben 2 werkdagen met elkaar gewisseld.
Dinsdag 19 september werkt Femke voor Sophia.
Vrijdag 29 september werkt Sophia dan voor Femke.
Biebtasjes groep 1-2
Elke week op maandag krijgen ook de kinderen van roep 1-2 biebboeken van
de Bibliotheek Wijchen mee naar huis. Om de boeken mee te kunnen nemen,
hebben we daar speciale biebtasjes voor. Die zijn in bestelling en komen
binnenkort binnen.
Leerlingenlijsten
De leerlingenlijsten heeft u nog tegoed van ons, u ontvangt ze bij deze Klapuit.

