
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Woensdag 25 september Kinderpostzegelactie 

 Schoolkorfbaltoernooi gr. 3/4 

Vrijdag 27 september School versieren in herfstsfeer 

Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 4 oktober Dierendag 

Van 7 t/m 11 oktober Week van de pauzehap 

Vrijdag 11 oktober volgende nieuwsbrief 
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Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

2019-2020

  

320 september 2019 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

De schoolfotograaf is afgelopen donderdag geweest. De 

kinderen krijgen binnenkort een brief mee met een link om 

digitaal de foto’s te bestellen.  

Er was veel animo om met de broertjes en zusjes die niet op 

school zitten op de foto te gaan.  

Het team heeft een training gehad in Wereld in getallen 5. Dit is 

een digitale rekenmethode waar we mee werken. We hebben 

goede bruikbare tips gekregen om nog beter de leerlingen te 

begeleiden in het rekenen. 

 

Wat actueel is 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

 
Op school hebben we nieuw meubilair voor de leerlingen 

gekregen. Er staan nog diverse oud meubilair hier op school.  

Wie heeft er belang bij een oud leerlingensetje (tafel en stoel)? U 

kunt dan mailen naar willeke.mos@stichtingopkop.nl  

 

We inventariseren de behoefte en plannen vervolgens in, 

wanneer de setjes opgehaald kunnen worden. 
 

Oud meubilair 

Versieren van de school 

 

De Ouderraad kan hulp gebruiken bij het versieren van de school.  

Op de volgende data kunnen ze ’s avonds extra handen 

gebruiken: 

27-9-2019 versieren Herfst  

15-11-2019 versieren Sinterklaas  

6-12-2019 sinterklaas opruimen  

9-12-2019 versieren Kerst en winter  

20-3-2020 versieren lente  

5-6-2020 versieren zomer  

Voor meer informatie en opgeven kunt u zich melden bij de 

Ouderraad 
 

 

Zaterdagmiddag 21 september: maak GRATIS 

kennis met tennis bij LTC Steenwijk 
 

Lijkt tennis je een leuke sport? Kom dan op zaterdagmiddag 21 

september tussen 14.00 en 16.00 uur voor een GRATIS tennisles bij 

LTC Steenwijk. Je kunt dan vrijblijvend en kosteloos uitproberen 

of tennis iets voor je is. Erik Dallinga, de trainer van LTC Steenwijk, 

is deze middag op het park aanwezig en neemt ballen en 

rackets mee. Ben je enthousiast geworden voor tennis? Dan kun 

je gebruik maken van een speciale kennismakingsaanbieding! 

De tennisles gaat altijd door. Bij slecht weer wordt uitgeweken 

naar een binnenbaan. Voor meer informatie en opgave: 

www.ltcsteenwijk.nl     

 

 

Informatie van derden  
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