
NIEUWSBRIEF 

 

03 oktober 
Start Kinderboekenweek 
thema: Vriendschap 
 

05 oktober 
Dag van de leerkracht 
 

10 oktober 
Studiedag cluster 10  
leerlingen vrij! 
 

12 oktober 
Einde van de Kinderboeken-
week 
 

13 oktober 
Kledingbeurs in het MFA ge-
bouw 
 

16 oktober 
-Locatieleider afwezig i.v.m. 
studiedag 
-Afsluiting van het thema: Na-
tuur en milieuendicatie.  
-Cluster MR (locatie: Montes-
sorischool) 
 

22 - 26 oktober 
Herfstvakantie  
 

29 oktober 
Start thema: Wij en de wereld 
 

30 oktober 
Luizencontrole  
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Een goed doel 

In groep 7 en 8 leefde het idee om de the-

ma afsluiting te koppelen aan een goed 

doel. Het thema van groep 7 en 8 was voe-

ding. Groep 7 en 8 is toen begonnen met 

het bedenken waar ze geld voor zouden 

willen inzamelen.  

Een leerling kwam met 2 goede doelen en 

uiteindelijk hebben ze gekozen voor de 

voedselbank. Ze hebben zich verdiept in 

de voedselbank en ze vinden dat de men-

sen die gebruik maken van de voedselbank 

wel wat extra’s verdienen.  

Op 16 oktober tussen 11.30 uur en 12.00 

uur kunt u bij het lokaal van groep 7 en 8 

lege plastic flessen inleveren. Ook kunt u 

dan cup cakes, loom bandjes en nog meer 

dingen kopen.  

Misschien heeft u in uw kast nog een pot 

bonen, reep chocolade, of iets anders wat 

nog lang houdbaar is, over, dan kunt u die 

ook bij hen inleveren en zij zorgen dat het 

bij de voedselbank terecht komt. 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 heb-

ben ook naar verschillende media een e-

mail gestuurd met daarin het verzoek om 

ook aandacht te besteden aan ons goede 

doel. 

U komt groep 7 en 8 toch ook helpen om 

een zo’n mooi mogelijk bedrag op te ha-

len! 


