OKTOBER 2018

NIEUWSBRIEF 1
Aqua Zoo

DELYTSETERP@ELANOWG.NL

Maandag 15 oktober gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar Aqua
Zoo. De activiteit vindt plaats onder schooltijd. De leerlingen nemen
deze dag hun eigen fruit, lunch en drinken mee. U kunt uw kind ook
een stoel-verhoger meegeven.

Fries Natuurmuseum
0518-471700

ONTDEKKEND
NIEUWSGIERIG
SAMEN

Agenda
15-10
16-10
17-10
19-10
19-10
19-10
07-11

Groep 1-2 Aqua-zoo
Fries Natuurmuseum
Afsluiting
kinderboekenweek
Geen gym voor 1-8
Sponsorloop
Om 12 uur start de
vakantie t/m 28-10
Schoolontbijt

Dinsdag 16 oktober gaan de leerlingen van groep 1-8 naar het Fries
Natuurmuseum. We vertrekken om 8.15 uur van school.
De leerlingen zijn om 14.15 uur weer terug op school.
Groep 3-8 gaan op deze middag wel naar de gymzaal.
De jongste leerlingen mogen deze dag een stoel verhoger
meenemen.
Wij zijn nog op zoek naar 1 chauffeur en auto. Wie kan met ons mee
op deze dag? We zijn rond 12.00 uur weer terug bij school. U kunt dit
doorgeven aan de leerkracht of een mailtje sturen naar school.

Afsluiting kinderboekenweek.
Op woensdag 17 oktober willen we tijdens de
kinderboekenweekafsluiting een kinderboekenruilmarkt
organiseren. Tijdens deze markt mag je een boek van jezelf ruilen, bij
de boekenruilmarkttafel.
Vraag aan je papa of mama of je een boek van jezelf, deze avond,
mee mag nemen naar school om te ruilen.
De school is open op deze avond van 19.00 uur – 20.00 uur.

Weekendschool Franeker
www.weekendschoolfraneker.nl biedt aanvullend onderwijs aan
nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar.
Bent u nieuwsgierig, kijk op de site.

Sponsorloop
Vrijdag 19 oktober is er geen gym, alle leerlingen zijn om 12.00 uur
op school en dan begint voor iedereen de vakantie. Vanaf 10 uur is er
een sponsorloop en een feestelijke afsluiting van de dag. De
leerlingen nemen fruit en drinken mee.

