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AGENDA
Datum
10 september
12 september
17 septmber
19 september
20 september

24 september
26 september
30 september
3 oktober
4 oktober
18 oktober
21 oktober

Activiteit
Schoolreis groep 5
Schoolreis groep 3
Leerlingen vrij
Schoolreis groep 2
Schoolreis groep 7
Schoolreis groep 1
Schoolreis groep 4
Sportdag groep 8 Comprix in beweging
Omgekeerde oudergesprekken (gezinnen)
Schoolreis groep 6
Start schoolreis groep 8
Einde schoolreis groep 8
Groep 8 vrij
Voorstelling groep 5 en 7
Start herfstvakantie

Oud papier ophalen 10 september
Dinsdagavond 10 september is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf
18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Daeshanaira gr 2
Lieke gr 3
Yorinde gr 2
Wesley gr 2
Romar gr 5

Kitana gr 4
Jordy gr 6
Noëlle gr 3
Thomas gr 7
Rosalie gr 8

Dean gr 5
Daphne gr 3
Jelte gr 1
Wietse gr 4

Quentin gr 8
Luuk gr 4
Silke gr 4
Raymon gr 5

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

Logopedische screening groep 2
Op dinsdag 24 september en woensdag 25 september staat de logopedische screening voor
groep 2 gepland. De kinderen hebben hiervoor een toestemmingsbrief mee gekregen. Wilt u
deze ondertekend inleveren bij juf Rianne? De screening zal worden gedaan door dhr Jan
Roze.

Vensterschool heeft rookvrij schoolterrein!
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat
niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de
leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht
voor de gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor
mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde
omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk. Met
het plaatsen van het bord Rookvrije Generatie dragen we dit nu
actief uit. Dit bord zullen we binnenkort aan onze gevel hangen.
Rookt u en bent u (al langer) van plan om te stoppen? Dat is dit uw
kans! 24 september start in Noordwolde de ‘Stoppen met rokentraining’. Dan stopt u samen met anderen en hoeft u het niet
helemaal alleen te doen! Voor de kosten hoeft u het niet te laten: de training is gratis! U
kunt zich aanmelden via de mail: C.Eefting@weststellingwerf.nl of telefonisch: 06 – 100 350
16.

Typcursus
Vorig jaar hebben we in het tweede deel van het schooljaar een typcursus georganiseerd op
school voor de kinderen vanaf groep 6. Een flink aantal kinderen heeft daar aan mee gedaan.
Deze cursus werd gegeven door typtante Jolanda, aansluitend op de schooldag. Graag
zouden we willen inventariseren of daar ook dit jaar behoefte aan is. Als u belangstelling
heeft, zou u dat dan kenbaar willen maken via deze link ?

