Nieuwsbrief oktober 2018
Sparen voor school
De Jumbo actie loopt nog tot 22 november. Iedere bon is welkom dus vraag bij uw familie
en vrienden om de bonnen in de bus van de Emile Weslyschool te stoppen of om aan u af
te geven. Op school staat de bus bij de hoofdingang.
Kinderboekenweek
Wij kijken terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek. De kinderen hebben prachtige
verhalen geschreven en mooie illustraties gemaakt. Helaas kan niet iedereen een Gouden
Griffel of Zilveren Penseel winnen. Het maken van een keuze was dan ook enorm lastig.
Volgend schooljaar maakt iedereen weer een kans op het winnen van zo’n prachtige griffel
of penseel. Tijdens de Kinderboekenweek hebben we de schoolbibliotheek voorzien van
nieuwe boeken, dus leesplezier verzekerd!
Schoolfruit
Ook dit jaar doen wij mee aan het schoolfruitprogramma. In de week van 12 november
krijgen de kinderen 3x per week fruit van school. Na de meivakantie stopt het
schoolfruitprogramma. Op welke dagen de kinderen fruit krijgen hoort u zo snel mogelijk.
Afval scheiden
Het fruitafval willen wij niet bij het restafval gooien. Dat je afval kunt scheiden en welke
voor- en nadelen daar aan verbonden zijn, willen wij de kinderen leren. Op school gaan we
dan ook starten met het scheiden van afval. U kunt ons daarbij helpen door de kinderen
drinken mee te geven in een beker en brood in een broodtrommel.
Activiteitenbijdrage
Veel ouders hebben de ouderbijdrage al betaald. Als school hebben wij dit geld ook hard
nodig om de komende activiteiten te organiseren. Vanuit de activiteitenbijdrage krijgen de
kinderen, van groep 5 t/m 8, weer 5 euro om hun surprise te kopen en te maken. Heeft u
de activiteitenbijdrage nog niet betaald? Wilt u deze dan zo snel als mogelijk overmaken?
Alvast bedankt!
Op tijd komen
Nu de dagen korter worden en het ’s ochtends nog donker is, wordt het ook moeilijker om
op tijd op school te zijn. Wij zijn er heel trots op dat de lessen om 08.45 uur kunnen
beginnen en hopen dit ook in de winterperiode vast te kunnen houden. Mocht u een keer
te laat komen, dan kan het gebeuren dat uw kind niet direct de klas in kan. Soms zijn er
activiteiten waarbij een verstoring niet wenselijk is. We hopen dan op uw begrip.
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