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Heerlijk die lekkere nazomerweek!
Maar nu wordt het toch echt tijd voor de
warme jassen. En voor de prachtige
herfstkleuren.
Met kleurrijke groet, Nelis van
Binsbergen

Kinderen a.u.b. niet te vroeg naar school sturen.
U weet dat de pleinwacht 10 minuten voor schooltijd
begint. En de kinderen van groep 1-2 mogen 8.20 uur
naar binnen. Dat is ook het tijdstip waarop we bellen
als het slecht weer is. Nog eerder de kinderen
binnenlaten doen we echt bij hoge uitzonderingen. U
kent ons: het heeft niets te maken met gastvrijheid. We
hebben voor schooltijd namelijk niet altijd toezicht in de
lokalen, want het team is in de regel met van alles bezig
zoals kopiëren, materiaal klaarleggen, kort overleg, een
briefing bij de koffie, oefenprogramma’s klaarzetten,
telefoontjes met ouders, computerstoringen verhelpen,
digibord openen, etc.
Als we uitgaan van de “regenbel” om 10 voor half negen
en 10 voor één, dan is het voor de kinderen die eerder
op school zijn geen pretje om in de regen of kou te
wachten. Vandaar het verzoek om de kinderen niet te
vroeg naar school te sturen.
Weer hoofdluisvrij!
Met dank aan de “luizenmoeders” en de
“luizen-oma” die telkens op de eerste dag na een vakantie
door de haren kriebelen om te kijken of alle koppies er weer
tip top uitzien. En voor de zoveelste keer blijkt dat De
Meeuwenberg hoofdluisvrij is. Mooi zo. Voor alle ouders
super plezierig. Ook voor het team. En zelf hou ik ook niet
zo van jeuk. Trouwens op mijn hoofd is de controle zo
gedaan. Nu we het daar toch over hebben: voor de
luizenmoeders werkt het heel plezierig als de kinderen op
de eerste dag na de vakantie niet teveel frutsels, vlechtjes
en haargel in hebben. Doe ik toch ook niet?

026 4742915

Datum:
Zo 28 okt
Vr 2 nov
Do 8 nov
Vr 9 nov
Di 13 nov

Activiteit:
Start wintertijd. Uurtje extra slapen.
Eerste vrije ochtend voor groep 1 t/m 4
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
Nieuwsbrief 6 op de site en via de mail
10-minutengesprekken groep 1 t/m 8
Zie ook onze Jaarkalender.

Volgende week kunt u zich weer via “Schoolgesprek” online
inschrijven voor de 10-minutengesprekken. U krijgt hierover
een apart mailbericht.

Tenslotte wil ik u een leuk bericht van de gemeente
Overbetuwe laten zien:

Subsidie-informatieavond inzake Speeltuinenproject
Zetten, Driel, Randwijk en Indoornik 2019
In het voorjaar van 2019 beginnen we met het speelproject in de kernen Zetten, Driel, Randwijk en Indoornik.
Als bewoner kan je zorgen voor een rijker totaalproject door zelf initiatief te nemen. Je kan met een goed plan
subsidies aanvragen bij bronnen waar de gemeente zelf geen aanspraak op kan maken.
Als gemeente organiseren we een subsidie-informatieavond, hierin vertellen we hoe je als bewoner zelf
subsidie aan kunt vragen.
De Kinderburgemeester roept op om hier naar toe te komen.
Wanneer: 7 november om 20.00 uur
Waar: Uniqz in de Wanmolen, Schweitzerpark 2 in Zetten
Als je hierbij aanwezig wilt zijn, stuur dan een email naar j.vangrootel@overbetuwe.nl
Meer info? Kijk op de website van de gemeente.

