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Op tijd naar huis maar ook op tijd op school …
Het is een goede gewoonte dat iedereen op tijd op school is. De schooldeur gaat om 8.15 uur open en om
8.30 uur weer dicht. Dus zorg dat je dan binnen bent (een enkele onvoorziene omstandigheid
uitgezonderd, dokter-, tandarts bezoek e.d. Dit is de meest effectieve manier om meteen met de
beschikbare schooluren te kunnen starten.
Ook is het voor de rust bij het binnenkomen fijn wanneer de kleuters de rechteringang gebruiken en de
midden- tussen- en bovenbouwkinderen de linkeringang. Alvast dank voor het meedenken 😊
KB-B
Op dinsdag 31 oktober gaan de kinderen van kleuterbouw B op ‘Konijnenpad’ naar De Witte Schuur. Wij zoeken
nog twee ouders die deze ochtend mee kunnen. U kunt zich opgeven bij meester Rick. Alvast dank daarvoor.

Hoofdluis
De hoofdluizen gaan ook nu weer vrolijk mee naar school met de kinderen. Verschillende ouders hebben
dit bij ons gemeld. Namens hen, en ons!, het verzoek aan iedereen om uw kind(eren) even te controleren
en zo nodig te behandelen. Hoe u dit het beste kunt doen vindt u HIER >>>
Kinderboekenweek
Van 4 t/m 15 oktober staan kinderboeken centraal met als motto:

Gruwelijk eng!! Ook bij ons op

school. Op het podium liggen en staan boeken die te maken hebben met het thema: Griezelen
Onze zwerfboekenkast staat in de verf en wordt binnenkort op school
geïntroduceerd.
Ook leuk is dat u tijdens de Kinderboekenweek gratis het
Kinderboekenweekgeschenk ontvangt bij besteding van tenminste 10 euro aan
kinderboeken bij uw boekhandel.

----- persbericht -----

Beste vrienden van de Witte Schuur,
De herfstvakantie staat alweer voor de deur en voordat onze activiteiten in de kranten te lezen zijn,
krijgen jullie alvast de mogelijkheid om je in te schrijven voor al het leuks dat we organiseren.
Kijk op http://www.mec-dewitteschuur.nl/2604 om het programma te bekijken.
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Unicef-loop
De Witte Schuur
Herfstvakantie

Zaterdag 14 oktober
Maandag 16 oktober
23 t/m 27 oktober

