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NIEUWSFLITS!
vóór . . .

ná. . .

excursie

schoolfotograaf

Dinsdag 26 oktober gaan de groepen 1/2 a,
1/2b, 3 en 4/5 op excursie naar het bos. We
gaan met de bus naar 'de Zwarte Dennen' in
Punthorst waar we onder begeleiding van
twee boswachters het bos gaan verkennen.

Foto Koch komt op donderdag 28 oktober
schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet volgens de
Privacy handhaving vanuit de school.

Vrijdag 29 gaan de groepen 6, 7 en 8 op
excursie naar hetzelfde bos.
De tijden:
Groep 4/5 en groep 3
Groep 6 en groep 7
Groep 1/2a en groep 1/2b
Groep 8

: 09.00 tot 11.30
: 09.00 tot 11.30
: 12.15 tot 14.45
: 12.15 tot 14.45

Babynieuws!

Wij willen ook dit jaar weer de mogelijkheid bieden
om een gezinsfoto te laten maken met broertjes en
zusjes die nog niet op school zitten. Dit moment
plannen we dan meteen in de ochtend in. (van half 9
tot 9.00 uur in het speellokaal). U kunt alleen in
aanmerking komen voor deze fotosessie als u zich
vooraf, per mail, heeft aangemeld. Omdat het
allemaal nogal een organisatie is, moeten we hier ook
best een beetje streng in zijn...
U kunt voor het aanmelden een mail sturen naar
i.brinkers@ooz.nl. Als wij uw mail hebben ontvangen,
zullen wij uw uitnodiging per mail bevestigen.
Broertjes en zusjes die al op De Marshof zitten en
geen kleinere broertjes of zusjes hebben, worden op
een later moment van de dag gefotografeerd, dit
wordt door de leerkrachten geregeld en u hoeft dit
niet van tevoren aan te melden.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke
kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Sonja is trotse oma
geworden van haar
kleindochter Meavy!
Gefeliciteerd Sonja!

MAANDAG 25 OKTOBER:
STUDIEDAG VOOR DE LEERKRACHTEN;
LEERLINGEN LEKKER EEN EXTRA DAGJE VRIJ.
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Tot dinsdag 26 oktober!

