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MFA Batenburg
Fantastisch om te zien dat de informatieavond en ook de avond op het
gemeentehuis over de nieuwe MFA vorige week heel druk werden bezocht.
De plannen voor de bouw van onze MFA gaan nu echt heel serieuze vormen
aannemen. Binnenkort neemt de gemeenteraad van de gemeente Wijchen
een definitief besluit. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
Kinderboekenweek
Van woensdag 4 oktober t/m 15 oktober is het Kinderboekenweek.
Het Thema dit jaar is GRUWELIJK ENG!
We hebben ook deze keer een wedstrijd voor elke groep uitgeschreven.
De kinderen van groep 1-2 gaan monsterborden knutselen.
De kinderen van groep 3-4-5 schrijven een stripverhaal.
De kinderen van groep 6-7-8 maken een griezelig gedicht.
Vrijdag 13 oktober maken we de winnaars van deze wedstrijd bekend.
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!
Herfstvakantie
Vrijdag 13 oktober start de herfstvakantie. Die duurt een hele week.
De deuren van de school weer open op maandag 23 oktober.
We wensen u en de kinderen een heel fijne week.
Inloopspreekuur GGD
Maandag 23 oktober van 13.00 tot 14.00 uur bent u van harte welkom op het
inloopspreekuur van Monique van Gemert van de GGD.
Tijdens het spreekuur kunnen we de gezondheid van uw kind bespreken.
U kunt ook vragen stellen over sociaal-emotionele onderwerpen, zoals gedrag,
pesten en opvoeden.
Heeft u een vraag, loopt u gerust binnen. Vragen over het Inloopspreekuur
kunt u altijd stellen aan de leerkracht of Intern Begeleider op school.
Ik ben bereikbaar op 088 1447111 (werkdagen van 8.30 - 14.00 uur),
per mail: mvangemert@ggdgelderlandzuid.nl mobiel: 061440247
Inloopavond
Dinsdag 24 oktober van 18.30 tot 19.30 uur houden we onze jaarlijkse
INLOOPAVOND. Dat betekent dat alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en
natuurlijk de oppas van harte welkom zijn om een kijkje te komen nemen in
onze school. Specifieke vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind?
Daarvoor kunt u beter een aparte afspraak maken met de leerkracht.
Uw kind is namelijk deze avond uw gids!
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Rommel opruimen
Welke vader / moeder kan voor ons even naar de milieustraat rijden?
We hebben nogal wat oude rommel waar we vanaf willen ( een grote tafel /
4 stoelen / 2 pallets / 2 banken / 2 kleine banken).
Als dit iets is voor u, kunt daarvoor contact opnemen met Ad.
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

