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Het Peuterpark gaat weer open op 30 oktober! Er zijn genoeg
aanmeldingen om weer van start te gaan. Dat is goed nieuws.
Het is goed voor de school en voor de kinderen om alvast kennis
te laten maken met onze school. Er zijn nog plekken beschikbaar! Dus...weet u nog iemand die een kind wil aanmelden voor
ons Peuterpark van Kinderwereld of wilt u nog meer informatie?
U kunt zich dan melden bij Kinderwereld.
0524 - 52 44 45
info@kinderwereld.info
www.kinderwereld.info

Samenloop voor Hoop
De actie “Samenloop voor Hoop” was een enorm succes!’ De
totale opbrengst ligt rond de 80.000 euro. Een fantastisch bedrag. De organisatie wil iedereen bedanken die een steentje
heeft bijgedragen om dit te realiseren. Nagenoeg de gehele opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Tien procent, met een
maximum van 10.000 euro, gaat naar inloophuis Sigrid’s Garden
in Emmen. De opbrengst van de kinderloop gaat naar een onderzoek voor kinderen van het KWF. Hieronder een foto van de
kaarsenzakken die langs de route stonden, versierd door de kinderen van onze school.
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Kijkavond
Maandag 15 oktober is de kijkavond ter afsluiting van de Kinderboekenweek. Het belooft een leuke avond te worden waarin uw
kind ook kan laten zien wat hij zoals leert en doet op school.
U komt toch ook? De avond start om 18.30 uur!
Dierenambulance op school
Afgelopen donderdag waren de mensen van
de dierenambulance bij de groepen 1 en 2 in
de klas om een gastles te verzorgen. De kinderen (die in het kader van dierendag allemaal
een dierenknuffel hadden meegenomen)
vonden het heel interessant om het goede
werk van deze mensen te zien en te ervaren.
Telefoonnummers en emailadressen
Is uw telefoonnummer onlangs gewijzigd? Heeft u een nieuw
emailadres? Het is van belang dat u dit dan doorgeeft aan de
groepsleerkracht. Het komt nog wel eens voor dat we ouders niet
kunnen bereiken. Dit is natuurlijk erg vervelend als er iets is met
uw kind. De Parkpost en andere informatie wordt veelal via de
mail verstuurd. Krijgt u de Parkpost niet via de mail en wilt u dit
wel graag (weer)? Geef uw emailadres dan door aan de groepsleerkracht of via info@parkschool.nl
Voorstelling groepen 1 t/m 3
Op woensdag 10 oktober komt TipPo en Jolpo entertainment bij
ons op school voor de groepen 1 t/m 3. De
meeleefvoorstelling is speciaal geschreven
voor de Kinderboekenweek 2018. Een voorstelling met veel muziek, dans en interactie
met de kinderen. De voorstelling heet "Ondersteboven”.
Informatie afkomstig van: http://www.tippoentertainment.nl/page4.php

Gebruikersovereenkomst
Komende week ontvangen de ouders van de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 een gebruikersovereenkomst voor de Chromebooks. Deze zien wij graag getekend retour omdat de Chromebooks in bruikleen zijn en we graag zien dat de kinderen er zuinig
mee omgaan.
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