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Informatieavond MFA Batenburg
Beste Batenburgers,
Graag willen wij u bijpraten over het plan voor de bouw van een nieuwe MFA
(multifunctionele accommodatie) in onze mooie stad. Het plan staat nog niet
helemaal vast, maar we hebben grote stappen gezet.
U bent vanavond van harte welkom in De Hostert aan de Grootestraat 9.
De avond begint om 20.00 uur. U komt toch zeker ook?
Kinderboekenweek
Van woensdag 4 oktober t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek.
Het Thema dit jaar is GRUWELIJK ENG!
Woensdag 4 oktober mogen alle kinderen verkleed als boekfiguur
(bijvoorbeeld: Joke het Spookje / de Gruffalo / de verschrikkelijke
schoolmeester, enzovoorts) naar school komen met haakneuzen, toverstaffen,
capes, spookkleren en misschien wel vampiertanden.
Vragen als WIE BEN JIJ? en UIT WELK BOEK KOM JIJ? zullen die woensdag
veelgehoorde vragen zijn.
Dan is het wel zo handig dat je op een kaartje kunt lezen en zien wie je bent!
Nou, dat komt goed uit, die kaartjes gaan we op 4 oktober op school maken.
Veel succes met het bedenken van en jezelf verkleden als een eng boekfiguur!
Werelddierendag
4 oktober, de dag waarop we wereldwijd extra aandacht besteden aan de
dieren. We spreken daarom af, dat alle kinderen morgen hun knuffel mee
naar school mogen nemen.
Donderdag 5 oktober
Donderdag is het zover. Ook onze school neemt op donderdag 5 oktober deel
aan de landelijke actiedag. Dat betekent dat wij op die dag geen les geven,
maar in Den Haag actie voeren voor een eerlijk salaris en vermindering van de
werkdruk. Wij beseffen terdege dat deze actie voor u als ouders vervelend kan
zijn, maar vragen u ook om begrip.
Boksclinic
Vrijdag 13 oktober komt een medewerker van Wijchen Sport de kinderen van
groep 4 t/m 8 een echte Boksclinic geven. De kinderen van de groepen 1-2-3
gaan ook een kijkje nemen. Willen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 die
vrijdag de gymkleren meenemen!
Nieuwe schoolgids & bijlage
Op de website van de school vindt u de nieuwe Schoolgids 2017 en de bijlage
met praktische zaken. U surft naar www.bsbaptist.nl Klik vervolgens op INFO
en DOCUMENTEN, daar vindt u de Schoolgids en de bijlage.
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Jeugdsoos
Beste kinderen, voor alle kinderen van de groepen 5,6,7 en 8 gaat de
jeugdsoos weer beginnen. De soos begint weer op 13 oktober.
De andere data in 2017 zijn: Vrijdag 10 november en Vrijdag 15 december.
Data voor 2018 volgen later.
De soos begint altijd om 19.00 uur en eindigt altijd om 21.00 uur.
De activiteiten worden een week vooraf bekend gemaakt in de Klapuit.
Natuurlijk hopen we dat jullie de activiteiten leuk vinden en gewoon gezellig
mee doen. Mocht je een activiteit niet leuk vinden, dan sla je gewoon een
keertje over. Graag je gymschoenen meenemen. De entree is € 1,50 per kind.
Drinken kost € 1,00 een zakje chips of snoep € 0,65.
13 oktober gaan we als het weer het toelaat een speurtocht doen (groepjes
onder begeleiding van minimaal 1 volwassene).
Bij minder weer wordt het een activiteit binnen.
Niet vergeten om een zaklamp mee te nemen.
Verzoek aan alle ouders:
Op dit moment komen we ouders tekort, we hebben minimaal 1 “vaste”
ouder nodig om de jeugdsoos in stand te houden. Kun je niet elke datum maar
wel één of twee keer dan ben je ook zeer welkom.
Je kunt je opgeven als je alle data, of op een bepaalde avond mee wil helpen
door een mailtje te sturen naar: bon1@xmsnet.nl
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben.
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne

