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Vrijdag 21 september 2018

28 september

Pleinfeest

Alle kinderen om 12. 00 uur vrij!

2 oktober

Jaarvergadering OV

Aanvang 19.30 uur

2 oktober

Thema-avond

Aanvang ± 20.00 uur (aansluitend op de jaarvergadering)

3 oktober
22 t/m 26
oktober

Schoolfotograaf
Herfstvakantie

“De Kop is er weer af!”
Het was even weer wennen. Na zes weken weer een heel ander dagritme en weer meer structuur.
Maar dat went gelukkig snel en de kinderen zijn dan ook al weer volop met het leerproces bezig.
Nu, met een drie groepen organisatie in onder en middenbouw, is het ook voor de leerkrachten
wel even wennen, aanpassen en uitzoeken.
Maar, wij gaan er met elkaar weer een leerzaam en gezellig schooljaar van maken.
Informatieavonden
De informatieavonden zijn weer achter de rug. Alle ouders hebben de gelegenheid gehad om
informatie over het reilen en zeilen in de klas te ontvangen. De informatieavonden worden door
veel ouders zeer gewaardeerd.
Informatieboekje
Het informatieboekje is vorige week aan de kinderen(oudsten) meegegeven.
Het infoboekje staat ook op de website.
De schoolgids zal volgende week op de website worden geplaatst.
Pleinfeest
Vrijdag 28 september houden wij van 16.00 uur tot 19.00 uur
rond De Zeijer Hoogte een pleinfeest.
Het pleinfeest staat in het teken van

Er kunnen allerlei spelletjes worden gedaan. De kinderen kopen bij de kassa 10-spelen kaarten
voor € 5,00 of 5 spelenkaarten voor € 3,00.
Daarnaast is er het rad van fortuin, zijn er optredens van de leerlingen, en kan er genoten
worden van een hapje en een drankje.
Wij zien u graag op onze “Western-party”
Zie ook de bijlage.

Jaarvergadering
Dinsdag 2 oktober houdt de Oudervereniging haar jaarvergadering. We beginnen om half 8.
De uitnodig hiervoor heeft u per mail ontvangen.
Thema-avond
Aansluitend aan de jaarvergadering van de OV op 2 oktober, willen wij
graag aan de hand van een aantal stellingen met u praten over wat er
zoal kan worden verbeterd aan de kwaliteit van OBS De Zeijer Hoogte.
Uitgangspunt van deze avond zijn de uitkomsten en reacties van de
ouderenquête.
Stagiaires
Dit jaar hebben we ook weer stagiaires op school.
In groep 1/2/3 lopen Aukje Roeloffs (student “social work”) op vrijdagochtend en Monja Odèr (1e
jaar Pabostudent) op dinsdagmiddag stage.
In groep 4/5/6 loopt Monja Odèr op dinsdagochtend stage.
Pepijn Fledderus is LIO-stagiaire (afstudeerjaar Pabo) en loopt stage in de bovenbouw (gr. 7/8).
Schoolfotograaf
Woensdag 3 oktober komt de schoolfotograaf weer onze school bezoeken. Hoe kleuriger en
fleuriger de kinderen gekleed zijn hoe mooier de foto’s.

Fijn Weekend

