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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Energiefeest
Op dinsdag 20 september vierden we met het energiefeest dat we als school
stroomneutraal zijn. Op de site vindt u veel meer informatie en ook vele foto’s van het festijn.
Via deze link: http://kiosk.slimopgewekt.nl/60 kunt u zien wat onze opbrengst is. U ziet dan
hetzelfde als op het tv-scherm in de gemeenschapsruimte.

Actie schoenendoos
Vanaf 10 oktober doen we een maand lang mee met de actie schoenendoos. In de
folder die u volgende week krijgt staat hierover meer informatie!

Dierendag
Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan dierendag.
Dinsdagmorgen 4 oktober mogen de leerlingen hun huisdieren van 11.30 uur – 12.00
uur op het schoolplein laten zien. We zouden het op prijs stellen als de ouders van de
leerlingen van groep 1 t/m 5 en de ouders van de leerlingen van groep 6 t/m 8 die veraf
wonen, het huisdier om 11.30 uur naar het schoolplein brengen en om 12.00 uur weer mee
terugnemen. Voor de kinderen van groep 1 en 2 zou het fijn zijn als u om 11.25 uur
uw kind uit de klas haalt om samen te kijken. Alle kinderen mogen deze dag hun knuffeldier
meenemen!

Fiets- en lichtcontrole
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen
weer in het donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het
donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is?
Daarom doen wij mee met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie.
Op maandag 3 oktober a.s. gaan wij met een aantal verkeersouders en fietsenmakers de
fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 controleren op goede fietsverlichting en een aantal
andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind die dag met een ‘goede’ fiets
naar school komt? Alleen kinderen waarvan de fietsen worden goedgekeurd krijgen een
presentje. U bent daar als ouder voor verantwoordelijk.
Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer klaar voor de wintertijd!
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Teamscholing
Op maandag 24 oktober zijn de kinderen vrij in verband met een
studiedag voor het personeel.

Agenda
3 okt:
4 okt:
4 okt:
5 okt:
17-21okt:
24 okt:
25 okt:

Fietskeuring
Dierendag 11.30uur
Spreekuur
Dag van de leerkracht
Herfstvakantie
Kinderen vrij i.v.m.
teamscholing
voor het personeel
Luizencontrole

Met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool
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