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School
We zijn weer gestart! Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en lekker zijn
uitgerust. Na een lange vakantie zijn ook de scholen in het noorden van het land gestart. Het hele
team is druk in de weer geweest om in de laatste week van de vakantie alles goed voor te bereiden.
Dat is gelukt. Wij hebben er allemaal heel veel zin in om er een succesvol en leerzaam jaar van te
maken. Vandaag zijn alle leerlingen goed gestart. De komende weken staan vooral in het teken van
kennismaken, afspraken en regels doornemen en elkaar leren kennen.
Schoolplein
Zoals u heeft kunnen zien is de beoogde nieuwe zandbak met een natuurlijke rand, nog niet helemaal
klaar. De komende weken zal AGL Holten hier verder mee aan de slag gaan, zodat alle leerlingen er
met veel plezier gebruik van zullen maken.
Keunefeesten
Dit jaar wordt de playbackshow georganiseerd voor de groepen 4 t/m 8 op donderdagmiddag 12
september. De uitvoering in de Keune tent begint om 13:00 uur en zal rond 14:00 uur eindigen.
Namens onze school doen de groepen 3, 4, 5/6 mee. Na afloop gaan de kinderen weer naar school
en hopen om 14:15 uur weer op school te zijn. Wij kijken uit naar een gezellige middag!
Verkeersweek
De verkeersweek start dit jaar op maandag 9 september en zal eindigen op vrijdag 13 september.
Woensdag 11 september is de fietskeuring en de herkeuring is op woensdag 2 oktober. Tijdens de
verkeersweek zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden rondom het thema: 'verkeer'.
Binnenkort ontvangt u een mail met verdere informatie.
OR
Nieuw schooljaar
Na een fijne zomervakantie hebben wij weer zin in een nieuw schooljaar. We hebben weer leuke
dingen op de planning staan voor de kinderen en kijken er naar uit!
Yvonne bedankt!
Vlak voor de vakantie bedankten we Yvonne voor haar lange en actieve OR-lidmaatschap. Haar
jongste heeft voor de vakantie groep 8 verlaten en bij het jaarlijkse etentje met alle or leden hebben
we met mooie woorden en een passend cadeau hierbij stil gestaan.
Maandag 16 september
Op 16 september is de 1e OR-vergadering van dit schooljaar. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.
Ook als je niet voor vast in de or wil maar andere dingen wil doen. De koffie staat klaar, schuif gerust
aan!
Opbrengst kledinginzameling
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat de kledinginzamelingsactie 242 euro heeft opgebracht.
Iedereen bedankt!
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