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‘s morgens fietsenkeuring
GEEN luizencontrole
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MAANDAG 26 OKTOBER 2020

DINSDAG 27 OKTOBER 2020

Vanmiddag is er een teamvergadering
Groep 3-4 bibliobus

WOENSDAG 28 OKTOBER 2020
DONDERDAG 29 OKTOBER 2020
VRIJDAG 30 OKTOBER 2020

GEEN dansactiviteit van de Brede School
Oud papier container is open tussen 17:00 en 20:00 uur

Bijzonderheden/aankondigingen
Fietskeuring: Op maandag 26 oktober kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 op de fiets naar school komen. De fietsen worden ‘s ochtends gekeurd. In de bijlage van de e-mail vind je een overzicht van de gekeurde onderdelen.
Luizencontrole: Er is maandag geen luizencontrole, omdat we zo weinig mogelijk ouders/verzorgers en
andere externen op school ontvangen. Het zou fijn zijn wanneer jullie thuis de kinderen af en toe even
kunnen controleren.
Ontruimingsoefening: Afgelopen dinsdag hebben we een geplande ontruimingsoefening gehad. Dit is
goed en vooral vlot verlopen. Na een paar minuten konden we weer naar binnen. Op een later moment in
het schooljaar zullen we een ongeplande ontruimingsoefening hebben.
Bloempotten: Hebben jullie nog bloempotten voor ons? Juf Mieke is bezig om alle planten te verpotten.
Ook hebben we wat nieuwe planten op school.
Oud papier: Vrijdagavond is er gelegenheid om het oud papier in te leveren. Er staat tijdelijk een container op het plein waar het oud papier in gegooid kan worden. Ook zaterdag tussen 8:00 en 18:00 uur kun
je hier je oud papier in gooien.
De ouderraad heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het ophalen van oud papier in het dorp.
Ze hebben te maken met steeds minder vrijwilligers en dat vrijwilligers niet aanwezig zijn op afgesproken
data. Momenteel is de OR in overleg met de gemeente over een goede oplossing rondom het verzamelen
van oud papier. De afgelopen keer heeft er een container op het schoolplein gestaan. Dat is een tijdelijke
oplossing t/m december. Ondanks dat het oud papier niet veel meer oplevert, zouden we het wel graag
willen voortzetten. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we jullie op de hoogte.
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