Weekinfo 20-10-2017
Nieuwe leerling:
Na de herfstvakantie ontvangen wij in groep 7 een nieuwe leerling, zijn naam is Damiën
en hij komt in Peins te wonen. Wij wensen Damiën heel veel plezier bij ons op school.
Gewijzigde gymtijden groep 5-6
Omdat juf Iris niet bevoegd is om de gymlessen te verzorgen, hebben de leerlingen van
groep 5-6 gymnastiek op woensdagmorgen. Er staan nu nog twee lessen Schoolschaatsen
na de vakantie gepland. Vanaf 15 november zal groep 5-6 weer gymnastiek hebben in de
gymzaal. Hieronder nog even het gymrooster:

Dinsdagmiddag: groep 3-4 en 7-8
Woensdag: groep 1-2 en 5-6
Donderdag: groep 1-2

Sluiting Kinderboekenweek:
Wat hebben we een schrijf en teken talenten op de Oanset. Gisteren zijn de gouden en
zilveren griffels en penselen uitgereikt tijdens de kijkmiddag. Er waren veel
belangstellenden gekomen om bij deze prijsuitreiking aanwezig te zijn. De winnaars zijn:
Gr 1-2
Gr 3-4
Gr 5-6
Gr 7-8
Gouden griffel
Gijs
Rick
Birte
Jelmer
Zilveren griffel
Ninthe
Silke
Jarno
Myrthe
Gouden penseel
Luka
Tobias
Demy
Yindee
Zilveren penseel Jan
Marco
Lynn
Laura
De foto’s die gemaakt zijn kunt u vinden in ons fotoalbum op de website www.oanset.nl
Na de prijsuitreiking hebben we gezamenlijk het lied van Kinderen voor Kinderen
gezongen. Daarna was in het lokaal van groep 7-8 de presentatie van Emma, Elly, Wiebe,
en Sietse over de reis naar Finland. Ook hier was veel belang stelling voor! Dank u wel!
Datum zakelijke ouderavond verplaatst:
De spreker die de O.R. graag wil uitnodigen voor de zakelijke ouderavond kan helaas niet
op 7 november. Na de vakantie zullen wij u de definitieve datum door geven, en krijgt u
ook nog een officiële uitnodiging.
Ouderbijdrage:
Vandaag zijn de brieven voor de ouderbijdrage mee naar huis gegeven.

Wist u dat u de Weekinfo en het Oansetje ook altijd op onze website www.oanset.nl
kunt lezen!!!!

