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Nieuwsbrieven
Evenals vorige schooljaren zal elke maand een nieuwsbrief verschijnen. Daarbij ook een kalender met de belangrijkste activiteiten voor die maand. We hopen dat
we ouders hiermee voldoende op de hoogte brengen en
hopen tevens de betrokkenheid van ouders bij de
school te vergroten.
Interessante informatie:
•• Ouderavonden

Een nieuw schooljaar en dat betekent dat
ook voor dit schooljaar de schoolbijdrage
betaald moet worden.
Van de schoolbijdrage wordt niet alleen
het schoolkamp betaald maar ook alle

In dit nummer:
* Nieuws van de locaes

Ï

Kampweek Larikslaan

excursies, feesten en andere activiteiten. Zonder de schoolbijdrage: geen kamp, geen Sinterklaas, geen kerst, geen uitstapjes
enz.
U zult begrijpen dat wij al deze leuke activiteiten met uw kinderen willen blijven doen. Dat kan alleen als ALLE ouders de
schoolbijdrage volledig en op tijd betalen.
Wij verzoeken u dus vriendelijk doch dringend om de schoolbijdrage per l oktober aan ons over te maken.
Zoals u in de brief al heeft kunnen lezen, zal de Sociale Dienst
de schoolbijdrage voor u betalen als u een uitkering heeft.

Op donderdag 31 okto|er is het Halloween.
_ekker griezelen dus!

U kunt hiervoor een verklaring op school aanvragen. Met deze
verklaring gaat u naar de Sociale Dienst en verzoekt om betaling.
Deze instantie zal de bijdrage direct aan de school betalen.

Herfstvakantie
Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober is
de herfstvakantie. Op maandag 28 oktober
moeten we weer naar school.

Nieuws van de Larikslaan
Dinsdag 17 september
Ouderavond. Op die avond krijgt u alle informatie over de
groep waar uw kind nu inzit. De avond begint om 19.30 uur.
Deze avond is bedoeld voor alle ouders en is van belang om
een goed beeld te krijgen over de dagelijkse gang van zaken op school.
Ook is het voor veel ouders prettig om elkaar te leren kennen en onder het genot van een kopje koffie van gedachten
te wisselen. U krijgt hierover nog informatie.
Project
Op maandag 16 september start het eerste project van dit
schooljaar: VRIENDEN. We gaan het hebben over vriendjes in de klas, in de buurt, maar ook over bekende vriendjes zoals Jip en Janneke.

Vrijdag 20 september
De groep Elmo gaat gezellig een
dagje naar het Plaswijckpark.
Dinsdag 15 tot vrijdag 18 oktober: kampweek
Op dinsdag vertrekken wij naar ons vertrouwde
adres De Willy Hoeve in Bergeijk.
Natuurlijk gaan we er weer een geweldige week
van maken.
De Kermits en leniemienie zijn nog een beetje te
klein voor zo'n groot avontuur, maar zij maken er
ook een gezellige week van.
Alle informatie krijgt u zo spoedig mogelijk.

Nieuws van de Assendelftstraat
Maandag 16 september
Ouderavond. De avond begint met algemene informatie over
het Rotterdam College. Natuurlijk zullen ook de stages besproken worden.
Na de pauze bent u van harte welkom in de klas van uw
zoon/dochter. Ook hierbij geldt dat uw aanwezigheid van
groot belang is. U wilt immers toch ook graag weMk ten hoe uw kind de dag doorbrengt op school?

In september starten de voorbereidingen
voor de musical in 2014. Dit project wordt
groots aangepakt met dans- theater- en
muziekwerkgroepen. De locatie zal u op de
hoogte houden van de vorderingen.

Graag zien wij u die avond op de Assendelftstraat.
U krijgt nog bericht over de aanvangstijd.

Nieuws van de Asserweg
Leerlingen en personeel
Benno is naar het vso, maar gelukkig hebben daarvoor een hele
leuke Pino terug gekregen: Vitalis.
Odette is vanwege haar rug een tijdje afwezig. Met elkaar
wordt de groep Bert gelukkig goed opgevangen.
Eind september komt Olga weer terug van zwangerschapsverlof.
Ouderavond
Ook dit jaar weer een informatieve avond over de dagelijkse
gang van zaken op school. Deze avond zal in de maand oktober
zijn, de datum krijgt u ruimschoots op tijd te horen.
Wij zouden het heel fijn vinden als alle ouders deze avond bezoeken zodat u een goed beeld krijgt van de uren die uw kind op
school doorbrengt. U kunt die avond ook een film bekijken over het werken in de groepen.
En natuurlijk staat de koffie klaar!
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Thema
Als het schooljaar goed is opgestart, beginnen we op de Asserweg
met een nieuw thema:
POST!

