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Update Corona
De richtlijnen over het toelaten van kinderen met (milde)
klachten worden regelmatig bijgesteld. In de bijlage vindt u
een handige beslisboom om u te helpen bij het besluit uw
kind wel/niet naar school te brengen. Als u twijfelt, kunt
altijd met de leerkracht overleggen.
Schoolreis
Alle kinderen hebben een heerlijke dag gehad op landgoed
Hoenderdaell en in Duinrell.
Hierbij bedankt het team de begeleidende ouders!

Kinderboekenweek
Gisteren is de Kinderboekenweek gestart en hebben de
leerkrachten een kort toneelstukje opgevoerd om het
thema van dit jaar En toen? te introduceren.
Rapport 1 en oudergesprekken
Vrijdag 2 oktober krijgen de leerlingen van groep 4-8 een
aangepast rapport mee naar huis. Dit bevat naast de Citotoetsresultaten ook de algemene indruk van de eerste
periode van dit schooljaar. In de weken van 5 oktober en
19 oktober zijn ouder-kindgesprekken gepland waarin de
ontwikkeling van uw kind nader wordt toegelicht.

Reparatie boeken
Welke ouder(s) zouden willen helpen
met de reparatie van een reeks
woordenboeken en een aantal
bibliotheekboeken? U kunt de boeken
eventueel mee naar huis nemen. De
school zorgt voor de benodigde
materialen. U kunt dit aangeven bij
leerkracht Diana.
Deodorant
Het is niet toegestaan om spuitbussen
deodorant te gebruiken in de
kleedkamers van de gymzaal.
Een deodorantroller mag wel.
Oud papier
Helaas past er geen oud papier van buiten de school meer
in onze papierbak. Wilt u uw privépapierafval elders in het
dorp deponeren?
CJG-webinar Help, ik ontplof
Wilt u beter leren omgaan met de emoties van uw kind en
zelf ook rustiger reageren? Geeft u zich dan op voor het
gratis CJG-webinar Help, ik ontplof! op dinsdagavond 6
oktober 2020. In de bijlage vindt u de informatie.
Activiteiten in de herfstvakantie
In de bijlagen vindt u informatie van d’Evelaer en
informatieboerderij Zorgvrij over activiteiten in de
herfstvakantie

Ouderbijdrage TSO
In de bijlage vindt u een brief met verzoek tot betaling van
het eerste deel van de vrijwillige ouderbijdrage voor de
tussenschoolse opvang.

Disco in d’Evelaer
In de bijlage vindt u ook een overzicht met data van disco
die wordt georganiseerd in d’Evelaer.

7 oktober studiedag
Op 7 oktober zijn alle leerlingen
vrij. Het team buigt zich deze dag
over techniekonderwijs.

Herfstvakantie
Het duurt nog even, maar de herfstvakantie is weer in
zicht! Team Zilvermeeuw wenst alle kinderen en hun
ouders alvast een hele fijne herfstvakantie!

8 oktober boekenmarkt
Op donderdag 8 oktober houden
we een boekenmarkt ter afsluiting van de
Kinderboekenweek. Kinderen kunnen dan hun boeken van
thuis verkopen en van andere kinderen boeken kopen.
U ontvangt hierover nog informatie.
Zoekt u alvast wat boeken uit die weg mogen?
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