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Beste ouders/verzorgers,
Volgende week begint de Kinderboekenweek met het thema ‘Vriendschap’ en begint het project van
Jeelo met het thema ‘Veilig helpen’. Mooie thema’s om goed uit te pakken en veel over te leren!
Op dinsdag 9 oktober is de algemene ledenvergadering om 19:30 uur. Tijdens deze avond hebben
verschillende geledingen een rol. Om te beginnen nodig ik van harte uit om deze avond aanwezig te
zijn en open ik de vergadering om 19:30 uur. Dan zijn de geledingen aan het woord.
Medezeggenschapsraad: De MR licht toe wat het afgelopen jaar is gepasseerd. We nemen afscheid
van MR-leden en verwelkomen de nieuwe leden.
Ouderraad: De penningmeester van de OR licht toe wat er is gedaan met uw ouderbijdrage en de
ouderbijdrage voor dit schooljaar wordt vastgesteld. Verder zal de OR meer vertellen over de
activiteiten van afgelopen en komend jaar en zich aan u voorstellen.
Happy Kids: Medewerkers van Happy Kids zijn aanwezig om een gezicht te geven aan de kinderopvang.
Kijk ook gerust even in de klas van uw kind waar de kinderen bezig zijn met het thema ‘Vriendschap’.
Grote kans dat er voor u een kleine verrassing ligt in het laatje van uw kind. En hoe leuk is het als u een
kaartje of briefje in het laatje van uw kind legt… Dat is de volgende dag een enorme verrassing voor
uw kind.
Graag tot 9 oktober.
Met vriendelijke groet,
Mariska Zwart
Engels in groep 1 t/m 8
De kleuters uit groep 1/2a zijn alvast vooruit gegaan op onze plannen voor dit jaar; Engels in álle
groepen. Zij hebben deze week les gehad in Engels. Juf Cora was zo onder de indruk van de leuke les
en het plezier, dat de kinderen hadden, dat er nog geen foto’s zijn gemaakt. Maar binnenkort komt er
vast een bericht op Facebook van de Engelse les in één van de groepen!
Parnassys
Kloppen uw gegevens nog in onze administratie? U heeft inloggegevens ontvangen van Parnassys.
Daarmee kunt u de gegevens controleren. Vooral telefoonnummers van ouders en noodnummers zijn
voor ons zeer belangrijk.
Ouderraad – herhaald bericht
De ouderraad heeft plek voor twee nieuwe ouders! Voor meer informatie en aanmelden kunt u naar
de voorzitter Mark (vader van Julia en Noah) of juf Marlieke van groep 6/7. U kunt ook mailen naar
ouderraad.kbslettertuin@gmail.com.
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Agenda
1 oktober
2 oktober
8 oktober
9 oktober
12 oktober
18 oktober
19 oktober

Opening Jeelo project Veilig helpen om 8:20 uur op het plein
Voorstelling Toby’s Alfabed voor groep 1 t/m 4
Start van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’
Voorstelling DURF voor groep 5 en 6
Algemene Ledenvergadering met OR en MR
boekenruilmarkt
Voorstelling Filosloof voor groep 7 en 8
Studiedag; de kinderen zijn vrij

