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01-10-2018 - 15-10-2018
01-10
03-10
03-10

02-10 gr. 6
04-10 gr. 3

19.30 uur Jaarlijkse Ouderraad vergadering
12.00 u info middag in de groepen 3 t/m 7
Start Kinderboekenweek

Hatice
Emmanuel

06-10 gr. 8
13-10 gr. 5

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Uitnodiging info moment over de verhuizing
Via Digiduif bent u uitgenodigd voor het info moment over de verhuizing op woensdag om 11.30 u
voor de infomiddag van de groep(en), waarin uw kind(eren) zit(ten), om 12.00 uur. Wilt u laten
weten of u aanwezig bent door op de groene knop te reageren op dit bericht. U bent van harte
welkom!
Uitnodiging info middag in de groepen 3 t/m 7
Op woensdag 3 oktober hebben de groepen 3 t/m 7 hun informatiemiddag van 12.00-12.30 u. U
wordt daarvoor uitgenodigd door uw kind(eren). De kinderen zullen samen met de leerkrachten de
informatie over het komende jaar presenteren. Tevens is het een mooi moment om elkaar als
ouders, kinderen en leerkracht te ontmoeten. U bent van harte welkom en we rekenen op uw komst!
Muziek op maandagmiddag
Vanaf maandag 1 okt hebben we een muziekdocent, die de drie groepen op maandagmiddag
muziekles geeft. Juf Emmy de Vries is een ervaren muziekdocent, die met veel enthousiasme en
deskundigheid met de kinderen zingt en de begeleiding met ritme instrumenten aanleert. Op deze
mooie wijze vullen we de vacature van de maandagmiddag in.
Handdoeken wassen
Donderdag 4 oktober 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. H. Tai
Donderdag 11 oktober 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. S. Koca
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Tussen Schoolse Opvang (TSO) (1)
Wilt u voor uw kind(eren) gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) dan kunt u zich
aanmelden bij ons overblijfsysteem “Overblijven met Edith” www.overblijvenmetedith.nl .
De kosten hiervoor zijn €2,00 per dag. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia
Morianner (TSO- coördinator).
Tussen Schoolse Opvang (TSO) (2)
Openstaande facturen.
Er zijn nog steeds een aantal ouders met openstaande facturen m.b.t TSO.
Zou u deze z.s.m. willen overmaken anders zijn wij genoodzaakt andere stappen te nemen.
Digiduif
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden gebruiken wij het communicatiesysteem Digiduif.
www.digiduif.nl. Dit systeem wordt o.a. ook gebruikt om rapportgesprekken met u af te spreken.
Van school krijgt u een activeringscode waarmee u zicht kunt aanmelden.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia Morianner (administratie).

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Dee week staan kinderboeken over
vriendschap centraal
Bruna wil graag het lezen stimuleren. Daarom organiseert Bruna ook dit jaar weer de scholenactie:
‘Sparen voor je schoolbieb’ tijdens de Kinderboekenweek.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen
met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?





U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel
of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
U kunt de kassabonnen t/m vrijdag 9 november 2018 inleveren op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
De school mag t/m 16 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
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PEUTERS

Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla

Peuternieuws
De eerste drie weken na een heerlijke zomer zitten er al op.
Een mooie start van een nieuw schooljaar en we mochten 5 nieuwe peuters met hun ouders
verwelkomen. Ruben, Daniel, Leah, Rodja en Yagmur ,we wensen jullie een fijne peuterspelentijd toe.
Ons thema voor de komende tijd is “mensen, jij en ik” en zo leren we onszelf en elkaar kennen.
We nemen foto’s mee van de gezinsleden en hangen die in de speelzaal. Ook bij dit thema hoort een
VVE-Thuis bijeenkomst waarin we met elkaar bespreken hoe we verschillende activiteiten ook thuis
kunnen uitvoeren.
Peutergroetjes,
juf Gulcan en juf Carla
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