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 30 okt. Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 2 nov. Klankbordavond 
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21 september 2017 2017-2018 

Vanuit het MT 

Informatieavond 26 september 

Hieronder treft u het programma van de infor-

matieavond aan, wij nodigen u hiervoor van 

harte uit.  

19.30-20.00 u.  unit 2 en unit 4 

   Eigen basisgroep 

 

20.00-20.15 u.  pauze/vrijblijvend kijkje in 

   de units 2 en 4 

20.15-20.45 u.  plenaire info centrale hal 

   door Hetty 

20.45-21.00 u.  pauze/vrijblijvend kijkje in 

   de units 1 en 3 

21.00-21.30 u.  unit 1 en 3 

   Eigen basisgroep 

 

Verkeersveiligheid 

Wij willen graag uw aandacht voor het volgen-

de: Op de parkeerplaats voor de school rijden 

veel ouders in tegengestelde richting, dus vol-

gen niet de eenrichtingsweg Hierdoor ontstaan 

gevaarlijke situaties voor kinderen én ouders.  
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Schoolmelk 

Deze mail ontvingen wij van Campina: 

Door een productiefout kunnen we helaas geen pakjes melk leveren. Om de kinderen 

toch van melk te voorzien is besloten om bekertjes melk te leveren. 

We begrijpen dat dit, zeker voor de onderbouw, niet de meest ideale situatie is maar 

een andere oplossing is er helaas niet. 

We hopen op uw begrip voor dit incidentele probleem. 

Met excuses voor eventuele overlast. 

Toneel unit 1: Verhaal 

over de kabouters  



Alle waterratten opgelet! Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Vakgarage 

Vught Schoolzwemtoernooi, georganiseerd door zwemvereniging De Dommelbaar-

zen.  

We zwemmen op  

 zaterdag 28 oktober (groep 3-5)   

 zondag 29 oktober (groep 6-8)  

Er wordt schoolslag, rugslag en vrije slag gezwommen. Ook kunnen we weer mee-

doen aan de estafette en de vlottenrace.  

Wil je meedoen aan hét waterevenement van het jaar? Geef je dan vóór dinsdag 26 

september op. Lever het strookje uit de bijlage in bij juf Ilona (unit 2b) 

Je krijgt op tijd alle informatie over wat je mee moet nemen en hoe laat je er moet 

zijn.  

Voor de ouders: een indicatie van het tijdschema  

zaterdag 28-10:  16.00 u aanvang wedstrijd, ca. 17.45 u einde  

zondag 29-10:    14.30 u aanvang wedstrijd, ca 16.15 u einde (incl. prijsuitreiking).  

Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Commissies ouders gevraagd 2017-2018 

Bijlage 2: OV Notulen 26.06.2017 

Bijlage 3: Inschrijfformulier Schoolzwemtoernooi 2017 

Vakgarage Vught Schoolzwemtoernooi  
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22 sept. Dirk  4A 

24 sept. Jonne 2B/ Ella 4C 

26 sept. Cécile 4A 

27 sept. Tijl 4B/ Eline 4C 

29 sept. Frederique 2C/ Joep 3A 

30 sept. Madelief 2B/ Emma 4B 

3 okt. Fréderique 4C 

6 okt. Jens 3c 

9 okt. Take 2A/ Pieter 3B 

10 okt. Olivia 2B 

11 okt. Tijn 4C 

12 okt. Tim 1B 

 

Van harte gefeliciteerd !  

Verjaardagen 
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Unit 1: Met z’n allen naar 

buiten, genieten van het 

mooie weer !  
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Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je school-

bieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het 

leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden 

met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er mee-

doen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale 

Bruna winkel en levert de kassabon in op school.  

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassa-

bonnen in bij een Bruna winkel.  

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt 

een waardebon.  

• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we sa-

men! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  

bruna.nl/schoolbieb.

