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Informatie avond 1 oktober

Parkfestival

Op 1 oktober zal de informatie avond staan in het teken van de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Deze avond zal
verzorgd worden door Jan Bloem en Jorrit Leemans, zij geven
aanstaande woensdag een training voor het personeel en gaan
in een paar klassen een lesprogramma verzorgen. Het zal een
interessante avond worden! Komt u ook? De avond is van

19.30-21.00 uur. U kunt zich opgeven via info@parkschool.nl

Gym
Tijdens de gymlessen merken we dat veel kinderen geen
gymschoenen aan hebben. Voor de veiligheid en de hygiëne zouden we het fijn vinden als alle kinderen gymschoenen meenemen voor de gymles.

Het parkfestival van de groep 6b en 3a zal plaatsvinden op
6 maart in plaats van 27 september.

Hulpouders gezocht
Na de herfstvakantie starten we in de groepen 5 t/m 8
met creatieve middag. Dit zal plaatsvinden op vrijdagmiddagen. Juf Niske kan bij haar onderdeel (weven) hulp gebruik van (groot)ouders. Lijkt het je leuk om een paar keer
te helpen geef je dan op via nhans@parkschool.nl of kom
even langs in groep 5b.

Lege batterijen
Bij de ingang onder de trap staat een ton waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden.

Kinderpostzegelactie groep 8
Woensdag 25 september gaat de kinderpostzegelactie van
start. Die dag zijn alle kinderen vrij in verband met een
studiedag. De kinderen van groep 8 kunnen, als ze willen,
het mapje voor de verkoop tussen
12.00-12.30 uur ophalen uit groep
8a of de volgende dag meenemen
uit school.

Activiteitencommissie
De AC heeft de afgelopen week de school weer in herfstsferen gebracht. Mocht u ook interesse hebben om de AC
te versterken dan kunt u contact opnemen met Rolien.

Kijkavond 8 oktober
De kijkavond zal in het teken staan van de Kinderboekenweek. Verdere informatie hierover volgt binnenkort.

‘Prestatie… met passie & plezier’

