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Agenda
Datum

Activiteit

do 29 sep

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8

di 4 okt

Schoolarts (kinderen geboren in 2013)

di 4 okt

Opening Kinderboekenweek Vensterschool

wo 5 okt

MR vergadering 19:45 uur

di 11 okt

Schoolarts (kinderen geboren in 2013)

za 15 okt

Herfstvakantie

di 18 okt

Oud papier

Schoolfruit
Het menu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

mango

meloen

peer

Voor het snijden van de mango's op woensdag en de meloenen op donderdag zijn we nog op zoek naar hulp.
Via onderstaand emailadres kunt u zich aanmelden voor (een van) beide dagen.
directie.vensterschool@comprix.nl

Nieuwe leerling
Vanaf maandag mogen we Zoëy verwelkomen op school. We wensen haar er veel plezier
en een leerzame tijd.

Oud papier
Voor de komende keer oud papier halen (18 oktober) zijn we nog op zoek naar extra helpers. U kunt zich hier voor
opgeven in de kalender van het ouderportaal.
Opgeven oud papier
Ook voor de maanden november en december zijn er nog niet genoeg aanmeldingen. In de kalender kunt u zich bij
de betreffende maand aanmelden.

Techniekcircuit
De groepen 3 t/m 8 starten in oktober met het
techniekcircuit. De groepen 3 t/m 5 en de
groepen 6 t/m 8 zullen daarbij gemixt aan de
slag gaan met een techniekonderdeel.
In dit schooljaar zullen er 4 rondes van 3
lessen van een uur plaatsvinden. In die 3
lessen zullen ze met hetzelfde onderdeel aan
de slag gaan. Na elke ronde wordt er door
gewisseld, zodat de kinderen elk onderdeel
zullen doen.

De 1e ronde is vrijdag 28-10, 4-11 en 11-11 van 13.00-14.00uur. Daarbij kunnen we wel hulp gebruiken. Welke
ouder/opa/oma/.... zou het leuk vinden om te helpen en kan alle 3 de vrijdagen van de 1e ronde?
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar:
linda.plat@comprix.nl

Inning financiële ouderbijdrage schooljaar 2022/2023
€ 50,- per kind per volledig schooljaar
Op maandag 3 oktober wordt er een automatische incasso uitgevoerd betreffende de inning financiële ouderbijdrage
schooljaar 2022/2023. Wanneer u hier een machtiging voor afgegeven heeft hoeft u niks te doen.
Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt u verzocht om de ouderbijdrage over te maken op
rekeningnummer NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging Vensterschool, onder vermelding van de naam van
uw kind(eren).
Met vragen kunt u terecht bij Lysanne Bekhof, penningmeester ledenadministratie.
Lbekhof@hotmail.com

Stichting Leergeld

Filmhuis

