AGENDA
11+14 sept
Schoolfotograaf
15 sept
Ouderavond klas 5
16 sept
Ouderavond kleuterklas juffie Monique, 20.00 uur
17 sept
Ouderavond klas 4/5
21 sept
Ouderavond kleuterklas juffie Enny, 20.00 uur
21 sept
Klassenouderoverleg, 8.30 uur
22 sept
Ouderavond klas 1
23 sept
Ouderavond klas 4
24 sept
Ouderavond kleuterklas juffie Petra, 20.00 uur
28 sept
Ouderavond klas 6B (Lianne/Tobias)
29 sept
Ouderavond klas 6A (Gabrielle/Yvonne)
30 sept
Lezing Academie voor ouders
1 okt
Ouderavond klas 2
2 okt
Michaëlsfeest
6 okt
Ouderavond klas 3
14 okt
Studiedag, kinderen vrij
Alle ouderavonden vinden plaats in de zaal.
Thuisblijf regels kinderen basisonderwijs i.v.m. COVID-19
Corona blijft en is nog volop in de lucht.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor de
bijlage.
Ceciel Wolfkamp, directeur

Welkom
We verwelkomen nieuwe kleuters: Moos van Lith, Silas Ulvund en Toots Burm.
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende!
Team Zonnewende
Nieuwe tarpen in de kleutertuin
In de kleutertuin vind je mooie nieuwe tarpen, fijn bij regen en felle zon.

Schoolfotograaf
Vrijdag 11 en maandag 14 september a.s. komt de schoolfotograaf op bezoek. In het bijgevoegde
schema kunt u zien wanneer de klas van uw kind(-eren) aan de beurt is en wanneer de broertjes en
zusjesfoto’s gemaakt worden.
Jantje Betonactie
Klas 4, 5 en 6 doen mee aan de Jantje Beton Loterij.
Onze school doet dit jaar weer mee aan de Jantje Beton Loterij. Van 9 t/m 23september verkopen
de leerlingen uit klas 4, 5 en 6 loten voor de Jantje Beton Loterij. De helft van de opbrengst mogen
wij als school zelf besteden aan ons mooie schoolplein. Jantje Beton kan met de andere helft van
de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.
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Verkoop alleen aan familie, buren of bekenden
Op woensdag 9 september hebben de leerlingen van klas 4 t/m 6 een persoonlijke envelop met
daarin het lotenboekje (à 10 loten), een poster en een ouder-infoblad ontvangen. In de klas is hier
uitleg over gegeven. De loterij is een actie gericht op de verkoop van loten aan familie, vrienden en
kennissen. Kinderen hoeven niet met geld over straat omdat er een automatische afschrijving
plaatsvindt.
Over Jantje Beton
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen
buurt. Want buitenspelen is leuk én gezond. Door mee te doen aan de loterij levert onze school een
bijdrage aan het speelplezier van duizenden kinderen in Nederland. Dat is hard nodig in een tijd
waarin 80 procent van de kinderen te weinig beweegt. Wilt u meer weten over de projecten van
Jantje Beton? Ga dan naar https://jantjebeton.nl/over-jantje-beton .
Heeft u nog vragen over de loterij? Neem dan contact op met juf Saskia of ga naar de
informatiepagina voor ouders op https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/hoe-hetwerkt?utm_source=loterijnieuwsbrief&utm_medium=email .
U vindt daar ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze actie.
Juf Saskia Kiekebelt, klas 3
Theaterspeelklas Zjuust
Er is nog plek in de nieuwe Theaterspeelklas van
Jeugdtheater Zjuust. Deze start op donderdag 10 september
voor kinderen van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas) We
gaan leren improviseren, concentreren, onze fantasie de
vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar vooral
spelplezier hebben met elkaar! De 24 lessen worden
gegeven op donderdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur. Zij
worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste
les is voor proef en…gratis.
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond (06-121
63 630) of will-bee@hotmail.com.
www.zjuust.nl
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