Nieuwsflits

Van de directie.
Wat is het deze week genieten van een mooie nazomer. En ja, het is
warm in school. Er is gevraagd waarom wij niet met een
tropenrooster zijn gaan werken. Het antwoord daarop is simpel: het
is moeilijk te regelen voor de werkende ouders, de BSO moet eerder
starten wat extra kosten met zich meebrengt en effectief levert het
maar 1 uur winst op. We hebben de leerlingen wat vaker en langer
buiten laten spelen en ervoor gezorgd dat er voldoende water wordt
gedronken.

Voor in uw agenda:







Vrijdag 23 september komt de schoolfotograaf. Meer informatie kunt u lezen onder aan de
pagina. De intekenlijst voor de broertjes en zusjes ligt vanaf maandag klaar in de gang bij de
voordeur.
Maandag 3 oktober is er een ouderavond voor alle ouder over KiVa. Aanvang 20.00 uur.
Onderaan deze pagina vindt u een link naar Schoudercom.nl. U kunt zich middels die link
aanmelden voor deze avond.
Maandagmorgen 3 oktober is de opening van de Kinderboekenweek om 8.30 uur op het
schoolplein.
Het thema van de Kinderboeken week is: Voor altijd jong. Het gaat onder andere over opa’s
en oma’s. Wij willen een aantal opa’s en oma’s vragen om op vrijdag 7 oktober van 11.00 uur
tot 12.00 uur in de klas een aantal activiteiten met de kinderen te doen. Vanaf 10:45 uur staat
er voor de hulp opa’s en oma’s koffie en thee klaar in de Wilibrordhal.
De groepen 1-2 en 3 vinden het heel leuk als er in de week van 3oktober tot en met 14
oktober een paar grootouders komen voorlezen in de klas. Om de grootouders, die interesse
hebben in te schrijven krijgt u volgende week een email met een inschrijflink in
Schoudercom.nl.
Maandagavond 14 november is de jaarvergadering van de oudervereniging van de Horizon.

Schoolfotograaf
Aanstaande vrijdag, 23 september is het zover, de schoolfotograaf
komt bij ons op bezoek.
Er worden dan klassenfoto’s, portretfoto’s en broer/zussen foto’s
gemaakt. Natuurlijk staat iedereen er op zijn mooist op, dus
vergeet niet om vrolijke kleding aan te trekken en je goede
humeur mee te nemen.

Informatie van de fotograaf
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Studio Graafland
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info@schoolfotograafland.nl

Beste Ouders,
Vrijdag 23 september a.s. kom ik op school om de kinderen te fotograferen. Mijn advies is de
kinderen vrolijk gekleurd te kleden.
Bij regenachtig weer is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school
aankomen.
Verdere gegevens over de te maken foto’s :








Er wordt gebruik gemaakt van een vintage green achtergrond
Pakketinhoud : drie vel foto’s - 1 x portret 13 x 18
o 1 x pasfotovel
o 1 x klassenfoto
de vellen kunnen ook los worden afgenomen.
De kinderen gaan individueel, samen met broer en/of zusje en met de hele klas op de foto.
Kinderen van thuis mogen ook op de foto, mits deze van tevoren zijn aangemeld op een lijst.
De lijst ligt vanaf maandag in de hal bij de voordeur.
Pakketinhoud : twee vel foto’s - 1 x portret 13 x 18
o 1 x pasfotovel
de vellen kunnen ook los worden afgenomen.

Bijbestellen is mogelijk via het bijgevoegde bestelbriefje. U dient deze vooraf in de enveloppe te
betalen samen met de betaling voor de eerste levering. Gelieve al uw gegevens juist in te vullen en
vooral het 4-cijferig IMG-nummer is van belang. (zonder dit nummer kunnen wij geen foto’s
afdrukken)
Wij vragen u de enveloppe na uitlevering binnen twee à drie dagen weer in te leveren.
Zo niet levert dit ernstige vertraging op betreffende de levering van de nabestelde foto’s.

Het Bewaarde Land
Het is weer voorbij voor groep 6. Hun bezoek aan het bewaarde
land is, zoals elk jaar was het weer geweldig. De kinderen
hebben veel geleerd over de natuur, brandnetelsoep gegeten,
bomen geklommen en nog veel meer. Bekijkt u daarvoor de
foto’s in Schoudercom.nl.

