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Weekinfo
Woensdag 9 oktober hebben wij een
innoverende studiedag gehad over de
zeven werelden van de Technologie.
OPO-IJmond en Techport hebben deze
dag samen georganiseerd. We hebben
veel ideeën opgedaan voor in maart,
want dan hebben wij door heel de school
(met alle partijen: De Evelaer, De
Gilseschool en de NSDSK) het thema
Technologie.

Oud papier
Op school staan er drie bakken waarin
oud papier gedeponeerd kan worden:
twee grijzen en één blauwe. Het oud
papier wordt opgehaald en daarvoor
ontvangt de ouderraad geld. Dit geld
gebruikt de ouderraad weer voor
activiteiten, het opknappen van het
plein, aanschaf van nieuwe boeken enz.
Dus heeft u oud papier, lever het bij ons
in!

We hebben gemerkt dat Parro steeds
intensiever gebruik wordt. Wij vinden dit
een erg prettig systeem, omdat de
informatie snel verstrekt kan worden. Dit
betekent dat er steeds minder informatie
in de nieuwsbrief komt te staan. Wellicht
heeft u het al gemerkt maar de
nieuwsbrief komt, daardoor minder vaak
en regelmatig uit. We willen u graag de
informatie geven die er toe doet. Er
wordt dus steeds een afweging gemaakt
of het noodzakelijk is om een nieuwsbrief
uit te brengen.

Kinderboekenweek
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s,
oma’s, tantes, ooms enzovoort die willen
voorlezen. Dit kan aan een kleine of
grote groep kinderen zijn. U kunt zich
inschrijven bij het lokaal.
Het gaat om vr 11 okt en di 15 okt van
8.30u tot ongeveer 8.45u. Doet u mee?

Afwezigheid Juf Inez en juf Saskia
Juf Inez was deze week helaas ziek. Zij
komt morgen weer op school. Gelukkig
kon juf Chantal vandaag extra werken.
Juf Saskia heeft vorige week haar teen
gebroken. Zij kon vandaag nog geen
gym geven, maar Harry heeft haar
lessen overgenomen. Groep 3/4 heeft
normaal gesproken geen gym op deze
dag. Aangezien zij woensdag ook geen
gym hadden, hebben we er voor
gekozen om deze groep voor deze keer
ook mee te laten gymmen.

Vrijdag 18 oktober hebben wij een
kleedjesmarkt. Deze start om 14.00u. U
bent van harte welkom om te komen
snuffelen. We zijn gewoon om 14.30u
uit.
Deze keer is er geen tentoonstelling bij
de Kinderboekenweek. Deze hebben we
verplaatst naar het voorjaar. Er komt
dan een tentoonstelling bij het thema
Technologie.
Nieuw regel centraal
We raken elkaar aan, als de ander dat
goed vindt.
Luizencontrole
Morgen zal er een extra luizencontrole
plaatsvinden, aangezien er bij de vorige
controle luis geconstateerd was. Wilt u
deze periode uw kind extra
controleren/kammen?
PET
Morgen gaat groep 8 naar PET (promotie
evenement techniek) in Beverwijk. Voor
meer informatie kijk op:

https://petevents.nl/iwe-event/pet-ijmond/

Vrijwillige ouderbijdrage ouderraad
en TSO
Binnenkort ontvangt u een brief van de
ouderraad en van school. De ouderraad
zal de bijdrage vragen voor de
verschillende activiteiten bij ons op
school (bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst
en Pasen).
Zoals u weet vraagt de school een kleine
bijdrage voor het overblijven. We zullen
in de maand oktober en in februari een
bijdrage van 35 euro vragen.
De bijdrage is vrijwillig. We hopen
natuurlijk dat u deze wil betalen,
aangezien we daarvan leuke activiteiten
kunnen doen en de kosten van de
overblijf minder zwaar op de begroting
drukken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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