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Let  op:  Verplaatsen  studiedag  
Wegens	  onvoorziene	  omstandigheden	  zijn	  wij	  genoodzaakt	  onze	  studiedag	  van	  woensdag	  26	  september	  
a.s.	  te	  verplaatsen	  naar	  woensdag	  3	  oktober	  a.s.	  De	  kinderen	  worden	  op	  26	  september	  gewoon	  op	  school	  
verwacht.	  Op	  3	  oktober	  is	  er	  geen	  les	  en	  zijn	  de	  kinderen	  thuis.	  Excuses	  voor	  het	  eventuele	  ongemak.	  	  

Informatieavonden    
Groepen	  1/2/3:	  maandag	  17	  september	  	  	  
Groepen	  4-‐5	  :	  dinsdag	  18	  september	  en	  	  
Groepen	  6-‐7:	  woensdag	  19	  september	   
 
Inloop:	  19.15	  |	  koffie	  en	  thee	  staat	  klaar	  	  
Start:	  19.30	  	  
	  
U	  bent	  van	  harte	  uigenodigd	  om	  onze	  informatieavond(en)	  bij	  te	  wonen.	  De	  avond	  zal	  beginnen	  met	  een	  
algemeen	  gedeelte	  in	  de	  aula	  op	  de	  benedenverdieping.	  Daarna	  gaat	  u	  met	  de	  leerkracht(en)	  van	  uw	  kind	  
naar	  de	  klas	  en	  zal	  er	  specifieke	  informatie	  in	  de	  klas	  worden	  gegeven	  t.a.v.	  het	  onderwijsaanbod	  en	  het	  
‘reilen	  en	  zeilen’	  in	  de	  klas.	   
	  
Groepen	  8	  :	  woensdag	  26	  september.	  	  
Inloop:	  19.15	  |	  koffie	  en	  thee	  staat	  klaar	  	  
Start:	  19.30	  	  
	  
Deze	  avond	  zal	  gericht	  zijn	  op	  informatie	  vanuit	  groep	  8	  en	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Er	  is	  deze	  avond	  een	  
gastspreker	  vanuit	  het	  V.O.	  aanwezig	  die	  de	  avond	  zal	  openen.	  Zijn	  naam	  is	  Jaap	  Rook	  en	  hij	  is	  werkzaam	  op	  
‘t	  Hooghe	  Landt	  College.	  	   
	  	  	  

Toestemmingsverklaring  beeldmateriaal   
In	  het	  kader	  van	  de	  AVG,	  de	  nieuwe	  privacy	  wetgeving,	  vraag	  ik	  u	  volgende	  goed	  te	  lezen	  en	  uit	  te	  voeren.	  
Het	  helpt	  als	  wij	  daar	  niet	  om	  hoeven	  “leuren”.	  

Medio	  volgende	  week	  ontvangt	  u	  een	  'toestemmingsformulier	  beeldmateriaal'.	  Wilt	  u	  zo	  vriendelijk	  zijn	  om	  
deze	  voor	  elk	  kind	  in	  te	  vullen	  en	  te	  ondertekenen.	  Dus	  hebt	  u	  bijvoorbeeld	  2	  kinderen	  bij	  ons	  op	  school,	  
dan	  zien	  wij	  ook	  2	  ingevulde	  formulieren	  retour	  komen.	  De	  ingevulde	  formulieren	  kunt	  u	  inleveren	  bij	  de	  
leerkracht	  van	  uw	  kind.	  
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Parkeren  op  het  parkeerplein  
Beste	  ouders/verzorgers,	  

Sinds	  kort	  staat	  er	  op	  ons	  parkeerterrein	  weer	  een	  P-‐bord,	  dat	  u	  gebied	  in	  de	  daarvoor	  bestemde	  
parkeervakken	  te	  parkeren.	  Dat	  blijkt	  nogal	  eens	  niet	  te	  gebeuren.	  In	  overleg	  met	  de	  handhaving	  in	  de	  wijk	  
(de	  wijkBOA),	  kan	  ik	  u	  melden	  dat	  deze	  erop	  gaat	  	  toezien	  dat	  dit	  ook	  daadwerkelijk	  goed	  gebeurt.	  

Zal	  er	  eerst	  gewaarschuwd	  worden,	  bij	  volharding	  zullen	  bekeuringen	  worden	  uitgedeeld.	  

NME  hulpouders     
Vorige	  week	  hebben	  we	  een	  uitvraag	  gedaan	  voor	  hulpouders	  voor	  het	  ophalen	  en	  
wegbrengen	  van	  NME-‐leskisten.	  We	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  drie	  ouders	  die	  ons	  
daarbij	  willen	  helpen.	  U	  zou	  ons	  er	  erg	  mee	  helpen!	  

Deze	  leskisten	  en	  materiaalpakketten	  zijn	  van	  het	  CNME	  en	  moeten	  opgehaald	  en	  
weggebracht	  worden.	  Het	  zal	  neerkomen	  op	  2	  keer	  ophalen	  en	  wegbrengen	  op	  
basis	  van	  4	  hulpouders.	  Aanmelden	  kan	  via	  de	  mail:	  a.nieuwveld@kpoa.nl	  

Ruimte  te  huur?  (Herhaald  bericht)   
We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  garagebox/schuur	  waar	  wij	  ons	  teveel	  aan	  meubilair	  op	  
kunnen	  en	  mogen	  slaan.	  Heeft	  u,	  of	  iemand	  in	  uw	  omgeving,	  een	  ruimte	  te	  huur?	  	  
Laat	  het	  ons	  weten:	  a.nieuwveld@kpoa.nl.	  	  Alvast	  bedankt.	  

Uit  de  wijk  
Kerkproeveri j   met  Opfr isMis   
Om	  alvast	  in	  je	  agenda	  te	  zetten:	  zondag	  16	  september	  ben	  je	  welkom	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  voor	  de	  
Kerkproeverij.	  Maak	  kennis	  met	  de	  gemeenschap	  en	  ontmoet	  elkaar	  na	  de	  viering	  in	  de	  tuin	  en	  de	  
parochiezaal.	  Om	  11.00	  uur	  start	  de	  OpfrisMis,	  een	  viering	  waarin	  de	  symbolen	  en	  gebruiken	  uitgelegd	  
worden.	  Voorganger	  is	  tv-‐pastor	  Roderick	  Vonhögen	  en	  de	  zang	  is	  van	  de	  Oecumenische	  Cantorij	  
Oorsprong.	  Voor	  alle	  basisschoolleerlingen	  is	  er	  een	  eigen	  Kinderwoorddienst	  rond	  het	  bijbelverhaal	  van	  
die	  zondag.	  	  

Daarna	  zijn	  er	  broodjes	  en	  voor	  alle	  kinderen	  pannenkoeken!	  Ook	  kun	  je	  je	  uitleven	  bij	  het	  tafeltennis,	  
voetbal	  of	  de	  grote	  spellenkist.	  


