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website www.bsbaptist.nl

Nieuw emailadres
Het emailadres van de school gewijzigd. U kunt uw berichten vanaf vandaag
sturen naar ad.lingsveld@kansenkleur.nl
Personeel
In gezamenlijk overleg hebben we besloten dat Sophia vanaf volgende week
een stapje terug gaat doen. Ze werkt samen met de invaller ’s morgens in en
buiten de groep. ’s Middags leidt de invaller groep 6-7-8 alleen.
Ouderactiviteitenformulier
Een tijdje terug heeft u het ouderactiviteitenformulier ontvangen. Een aantal
ouders heeft dat formulier ingevuld en ingeleverd, waarvoor onze hartelijke
dank. Wanneer u het formulier nog niet ingevuld en ingeleverd heeft,
ontvangt u het formulier een tweede keer. We rekenen op uw hulp!
Met het ouderactiviteitenformulier vragen wij u dit jaar een steenje bij te
dragen aan de activiteiten die op school plaats vinden.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer alle ouders het formulier invullen, door in
het laatste hokje de activiteit aan te kruisen waarbij u wilt meehelpen.
U kunt het formulier, ook digitaal, inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Onze hartelijke dank! Heeft u nog vragen, u kunt altijd bij ons terecht.
Studiedag 17 september
Maandag 17 september is onze eerste studiedag gepland, u heeft het in de
kalender al kunnen lezen. Het is de maandag van de Wijchense kermis.
De medewerkers van Kans & Kleur houden de jaarlijkse medewerkersdag.
Die staat dit jaar in het teken van het 10-jarig bestaan van Kans & Kleur.
Vanzelfsprekend gaan we daar feestelijk bij stil staan.
Schoolreis
Volgende week dinsdag 18 september gaat onze schoolreis naar TOVERLAND!
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 Toverland
 16.00 uur vertrek naar Batenburg
 17.00 uur verwachte thuiskomst.
Voor de lunch is er voor iedereen een frietje met een snack.
Een klein hapje, fruit en drinken volstaat voor de kleine ochtendpauze.
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.
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