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Kalender
Woensdag 10 september
Vrijdag 19 september
Woensdag 24 september

Nieuwsbrief
Lea 1

10 september 2014

Groepsouderavond
Groep 1-2 vrij
Kinderpostzegels

Groepsouderavond
Vanavond is de groepsouderavond. Het is belangrijk dat u weet wat en hoe uw kind leert op
school. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen bij haar of zijn ontwikkeling.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Inloop met koffie.
19.45 uur: Welkom door Johan Bosma, (interim-)directeur.
20.00 uur: Bezoek aan de klassen, waarbij u een keuze maakt naar welke groep u gaat.
21.00 uur: Einde van de groepsouderavond.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt vanaf heden 1 x per 2 weken op woensdag.
De schooltuin
Zoals u wellicht gezien heeft zijn we het afgelopen jaar druk bezig geweest met de opzet van een
schooltuin. Na een aantal tegenslagen, wordt het nu eindelijk duidelijk zichtbaar waar we mee
bezig zijn. Wij nodigen u dan ook uit om hier even voor naar buiten te gaan om de verrichte
werkzaamheden te bewonderen.
Wij willen de volgende ouders enorm bedanken voor hun vrijwillige inzet tijdens hun vrije uren
voor de bijdrage aan de tuin: Cathelijne, Björn, Wendy, Gwen, Monique, Joyce, Ramona, Diana,
Wim en Roy.
In de zomervakantie zijn zij en leerkrachten enorm druk in de weer geweest met tegelen en
plantbakken te maken voor de kinderen. En het resultaat mag er zijn.
Ook is afgelopen jaar groep 8 in de weer geweest met het maken van betonnen krukken. Zodat
er in de tuin ook les gegeven kan worden. De ontwerpen zijn gemaakt door kinderen uit groep 3
en groep 4 van afgelopen jaar.
Zonder al die vrijwilligers was het niet gelukt.
Heel erg bedankt!
Team Lea 1

Vormen bij de Kameleons
Vanaf maandag 15 september staat er iedere
dag een vorm centraal bij de Kameleons. De
kinderen mogen spullen meenemen met deze
vormen.
Maandag: vierkant
Dinsdag: driehoek
Woensdag: rechthoek
Donderdag: cirkel
Vrijdag: groep 1-2 is vrij
We verheugen ons er op om zoveel mogelijk
voorwerpen voorbij te zien komen!
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