4 Oktober start de landelijke kinderboeken
week. Het thema is GRIEZELEN. Op vrijdag 6
oktober zullen we met de kinderen een
gezamenlijke opening hebben.
Vrijdag 13 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek met een boekenmarkt
waarbij u als ouder van harte welkom bent.
De boekenmarkt start om 10.45.
LEES MEER >>>
Volleybal
Iedereen kent volleybal, de sport waarbij je
heel hard tegen een bal slaat om zo punten te
scoren. Ook al zijn de meeste professionals
erg lang, toch kun je al beginnen met volleybal
als je nog niet zo groot bent! Bij CMV-volleybal
sta je met z’n vieren in het veld en moet je er
samen voor zorgen dat de bal niet op de grond
komt. Het is dus duiken, rennen, springen en
opletten geblazen: stil staan is er niet bij!
LEES MEER >>>
Gymnsastiekvereniging DES
De gymnastieklessen van DES zijn weer van
start gegaan. De vereniging heeft gevraagd
of we hier aandacht aan wilde schenken in
de nieuwbrief.
LEES MEER >>>
Staken
Het landelijk PO-Front
heeft besloten tot een
grote staking in het
basisonderwijs op
donderdag 5 oktober a.s.
Ook wij geven hier gehoor aan.
Lees meer >>>
Schoolfotograaf
Vandaag was de schoolfotograaf op school. Er
zijn verschillende foto’s
gemaakt. Portret, vrije pose en
groepsfoto’s. Binnenkort
ontvangt u een inlogcode
waarmee u zelf kan bepalen
welke foto’s u wilt afnemen. De
groepsfoto’s zijn buiten gemaakt.
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Kinderpostzegel verkoop
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor
kinderen die extra steun nodig hebben. Ze
zetten zich in voor:
– kinderen die niet bij hun ouders kunnen
opgroeien (programma Pleegzorg)
– kinderen die niet naar school kunnen omdat
ze moeten werken, en kinderen die moeite
hebben om op school mee te komen
(programma Onderwijs)
– kinderen die al vroeg hele nare dingen
hebben meegemaakt
(programma Traumaverwerking)
We kunnen deze kinderen helpen mede
dankzij de Kinderpostzegelactie.
De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld.
Door de actie leren Nederlandse
schoolkinderen om iets over te hebben voor
kinderen die het minder goed hebben. Ons
motto is dan ook: voor kinderen, door
kinderen.

