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In dit nummer o.a.:

Afsluiting KBW

In het bijzijn van veel (groot) ouders is op 10 oktober
de Kinderboekenweek afgesloten. Alle groepen hebben
het thema “Reis mee” uitgebreid laten zien en horen.
Tijdens deze afsluiting is ook de winnaar van de
voorleeswedstrijd bekend gemaakt. De jury had het er
maar moeilijk mee! Eva van Zanten gaat onze school
vertegenwoordigen in de volgende ronde van de
landelijke voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd Eva!

Landelijke staking 6 november
rapporten
Dam Vinci

DATA

Op 6 november is er een landelijke stakingsdag van
het Basis- en Voortgezet onderwijs. Ook onze school
doet mee met deze staking. Zie hiervoor onderstaand
bericht.

6 nov: landelijke staking onderwijs
School gesloten
11 nov: schoolarts
18/19 nov: rapportgesprekken

In november vinden de rapportgesprekken plaats.
Hiervoor krijgt u binnenkort een mail en de
mogelijkheid om in te tekenen voor een gesprek met de
leerkracht op school.
Op woensdag 20 november krijgt uw kind het rapport
mee naar huis. Als er nog geen gesprek heeft
plaatsgevonden wordt het rapport niet meegegeven.

20 nov: rapporten mee naar huis

We gaan er van uit dat alle ouders op de hoogte willen zijn
van de ontwikkeling van hun kind en zien u dus graag!

Woensdag 6 november
landelijke stakingsdag van het onderwijs.
Alle scholen van Stroomm zullen op 6 november gesloten zijn.
De leerlingen zijn op deze dag vrij.

m

nieuws

De herfst
1-2-3

SCHATTEN VAN
DE AARDE
4-5-6

De vikingen
7-8

Deze thema’s worden op dit
moment behandeld
in de verschillende groepen.

In het kader van het Dam Vinci thema
“Schatten van de aarde”
zijn de leerlingen van groep 4-5-6 op
Struintocht gegaan door het bos.
Want ook daar zijn veel bijzondere
schatten te ontdekken
Met dank aan Bertine en Inge

De rapporten
mogen weer
ingeleverd worden!

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school.

