
Vrije dagen

Morgen hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Vrijdag 15 oktober om 14.00 uur start de

herfstvakantie. De kinderen hebben vrij van zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober.

Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag hebben wij de Kinderboekenweek geopend. Ondanks de regen hebben wij

genoten van een gezamenlijke opening: met de hele school en ouders erbij. Deze week besteden wij

tijdens de lessen extra aandacht aan leesbevordering en komt in sommige groepen ook de consulent

van de bibliotheek langs.

Graag brengen wij onderstaande actie van Stumpel ook nogmaals onder de aandacht:

Boekhandel Stumpel heeft een leuke spaaractie voor onze schoolbibliotheek. U kunt de kassabon van

uw aankopen voor kinderboeken inleveren op school. Wanneer wij die weer inleveren bij Stumpel,

ontvangen we een cadeaubon van 10% van het aankoopbedrag om te spenderen bij Stumpel voor de

schoolbibliotheek. Van harte aanbevolen :)

SportService

Op 27 oktober organiseert AV Wieringermeer in samenwerking met Team Sportservice de

scholierenveldloop. Het is een wedstrijdloop voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Groep 1 t/m 3 rent

500 meter en 4 t/m 8 rent 1000 meter.

De activiteit is gratis. Meer informatie in de bijlage. Aanmelden kan via de volgende link;

https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=126&sort=name&zoeken=scholie

ren

Korfbal

In de bijlage vinden jullie de aangepaste flyer. Dit keer met trainingsdag erop. Mochten de kinderen na

de clinic interesse hebben, dan kunnen zij deze maand gratis meetrainen.

Kabouterdeurtjes tocht

Doe je mee? Tijdens de herfstvakantie, van 17 oktober tot 23 oktober kun je opzoek naar

kabouterdeurtjes in Wieringerwerf.

De route is ongeveer 3 kilometer, maar je kan er ook meerder dagen over doen.

De adressen en opdrachtjes zijn te koop voor €1,- in de week voor de herfstvakantie bij mij thuis Karel

Doormanstraat 23 in Wieringerwerf.

De winnaar krijgt een kabouterdeurtje en een waslijntje.

Onderweg is er wat te drinken en wat lekkers.

Opbrengst komt ten goede aan Kimberly tegen MS.

Met vriendelijke groet Anne Buter
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