Vrijdag 9 november
In deze nieuwsbrief:

Bericht van PodiumsCool

Ambassadeur van de school

BSO

Belangrijke data:

Bericht van PodiumsCool
Vandaag hebben de kinderen van de bovenbouw de laatste les gehad van
PodiumsCool. Joery en Ruben hebben bij ons aangegeven dat zij gaan stoppen met
de activiteiten voor de scholen en alleen nog doorgaan met hun groepen van het
Jeugdtheater. Wij vinden dit uiteraard erg jammer maar hebben begrip voor hun
besluit.
Wij willen Joery en Ruben hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking in de
afgelopen jaren en wensen ze heel veel succes toe in de toekomst.
Het besluit van PodiumsCool heeft ook gevolgen voor de plannen die wij voor dit
schooljaar gemaakt hebben. Denk hierbij o.a. aan het atelier op vrijdagmiddag,
theaterlessen voor de onderbouwkinderen en het helpen bij de eindvoorstelling voor
de kinderen van groep 8.
Op dit moment zijn wij op zoek naar een andere invulling voor deze activiteiten.
Verdere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Donderdag 15 november
Studiedag voor groep 1 t/m 8
Alle kinderen zijn vrij
Woensdag 21 november
Sjors Buitenbende 12.15-13.15

Promotie activiteiten
Zaterdag 17 november
Landelijke intocht Sinterklaas
Zondag 18 november
Sint en zijn Pieten in het wijkcentrum
de Drieschaar (15:00 uur)

U als ouder bent de beste ambassadeur voor onze fijne school. Wij merken dat ook
onze facebook-pagina een positieve invloed heeft op onze bekendheid. Op deze
pagina gaan wij in de loop van het jaar, naast de foto’s van de activiteiten die wij nu
veel plaatsen, ook meer promotiemateriaal plaatsen. Het delen van onze berichten
op social-media wordt door ons enorm gewaardeerd.
BSO(buitenschoolse opvang)
Hoera ! Volgende week start het eerste kind op onze buitenschoolse opvang op
dinsdag- en donderdagmiddag. Hopelijk volgen er spoedig meer kinderen die gebruik
willen maken van deze mogelijkheid.

Volgende nieuwsbrief:
Vrijdag 23 november
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