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Agenda
Datum

Activiteit

di 20 sep

Oud papier

do 22 sep

Schoolreis groep 4 (Duinenzathe)

vr 23 sep

Schoolreis groep 1 en 2 (Ruinerwold)

do 29 sep

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs (groep 8)

wo 5 okt

Vergadering MR 19:45 uur

za 15 okt

Herfstvakantie

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

donderdag

vrijdag

paprika

sinsaasappel

appel

Oud papier
Op dinsdagavond 20 september wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de
weg zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Naam

groep

Jesse

2

Ivan

3

Kai

3

Julian

8

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

ov@vensterschool.net

Filmhuis

Dorpentocht
Beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek en doe op zondag 25 september gratis mee met de Dorpentocht. Deze
route voor de gewone fiets is uitgezet in de negen dorpen van onze clubleden. De start (en finish) is in elk dorp, je
kunt in je eigen woonplaats beginnen. Voor kinderen is er na ieder 3e dorp een speciale afsnijroute terug naar de
start/finish, zodat je een haalbare route kunt volgen (tussen 5 en 7km). Voor de kinderen zijn er in ieder dorp
spelletjes te doen waarna je een stempel krijgt op je kaart. Voor een volle stempelkaart ontvang je een leuke
beloning. Voor volwassenen (en héél sportieve kinderen) is de route 42km, en zijn er vragen te beantwoorden om
een leuk prijsje te kunnen winnen. De route is uitgezet met bordjes en ook staat een route afgebeeld op de
stempelkaart. Veel plezier, en tot zondag 25 september om 13.00 uur! Aanmelden is niet nodig. Startpunt in
Noordwolde is bij 't Buurthuus. Meer info op Facebook of onze website.

Heb je een MTB en een helm, en wil je wel eens proberen hoe mountainbiken gaat tijdens onze lessen? We trainen
iedere vrijdagavond om 18:30uur, en rijden vanaf de Brink in Vledder bij Het Meer richting leuke plekken om
oefeningen te doen. Hierdoor leer je nóg beter omgaan met je MTB en leer je tricks om beter te fietsen. Aanmelden is
niet nodig, maar voor vragen kun je mailen naar info@fietsze.nl. Zien we je tijdens een van onze open trainingen?
Meer info op Facebook of onze website.

