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DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018  

 
Toestemmingsformulier foto’s/ filmpjes 

Denkt u aan het toestemmingsformulier m.b.t. foto’s en filmpjes? Graag uiterlijk 
aanstaande vrijdag inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

 
Nieuwe leerling in groep 1/2 

Aanstaande woensdag 26 september wordt Lars Kemkes eindelijk 4 jaar oud. Lars 
kan al ontzettend netjes knippen en kan niet wachten om dagelijks naar school te 

gaan. Welkom Lars, heel veel plezier en succes! 
 

Startgesprek groep 5/6  
Deze week vinden de startgesprekken van groep 5/6 plaats op maandag 24 en 

dinsdag 25 september.  

 
Dodehoek les groep 7/8 

Komende woensdag heeft groep 7/8 een gastles van ‘Traffic 
Skills’ over de dode hoek. Hierbij gaan zij met behulp van schaal-

modellen en diverse apparatuur ervaren wat er verandert aan 
het zicht van een chauffeur als het voertuig gaat rijden.   

 
Kinderpostzegelactie groep 7/8 

Vanaf komende woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 
is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 

kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 400.000 
kinderen helpen aan een goed thuis. Voor kinderen, door 

kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk 
jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze 

gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. Ook 

onze groep 7-8 doet hieraan mee. Zij zijn daarom aanstaande woensdag om 12 uur 
vrij. 

   
Informatieavond voortgezet onderwijs  

Komende dinsdag 25 september is er voor de ouders van groep 7 en 8 een infor-
matieavond over het voortgezet onderwijs (VO). Deze avond wordt uitleg gegeven 

over de verschillende niveaus, middelbare scholen en hoe de verwijzing in zijn werk 
gaat. De avond begint om 19:30 uur en zal tot uiterlijk 20:30 uur duren.   
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Mariënhoeveloop Groep 7/8 
Groep 7-8 doet komende vrijdag mee aan de Mariënhoeve-

loop in Wijk bij Duurstede. Dit wordt georganiseerd door 
Stichting Wijksport. Om 09:30 uur vertrekt de groep vanaf 

school en ze zijn rond 12:30 uur weer terug. De ouders 
van groep 7-8 hebben een mail gekregen met de vraag of 

zij mee willen rijden deze dag. Aanmelden kan bij juf Ella 
(e.blaauw@obspietdespringer.nl); graag vóór aanstaande 

woensdag.   
 

 


