
U heeft het reeds gezien!
Wij krijgen maandag Vivian

den Hollander en Mattie
Poels op bezoek. Zij gaan
onze Kinderboekenweek

feestelijk openen.
Op het programma staat

een voorstelling Piraat Kaat
voor groep 1,2 en 3 en een

voorstelling Spekkie en
Sproet voor groep 4,5 en 6.

Voor groep 7, 8 is er een
workshop verhalen schrijven

en liedjes maken.

Om 14.00u staat er een
boekenkraam op het

schoolplein en kunt u een
boek van Vivian den

Hollander kopen en laten
signeren. De OR schenkt

aan iedere groep een boek
van Vivian. Fantastisch!
Namens alle groepen

bedankt!

De MR is dit schooljaar
gestart met 3 nieuwe leden.

Marianne Wolfgang-
Lauwers en Denise de Smet

hebben zitting genomen

vanuit de oudergeleding en
Marieke de Wolf vanuit de

leerkrachtgeleding.
Kennismaken en uitleg over
hoe de MR in zijn werk gaat

stond centraal deze
vergadering. Verder werd er
gesproken over de groei van

de Dijk, het bijstellen van
ons activiteitenplan en het

vastleggen van de
vergaderdata, voorafgaand

aan de GMR vergaderingen,
voor dit schooljaar.

Wat een goed gevoel, we
kunnen weer starten met de
naschoolse activiteiten. Veel
activiteiten waren snel vol,

maar niet getreurd, de
meeste activiteiten blijven in

blok 2 terugkomen.
U ontvangt voor aanvang

van blok 2 weer alle
informatie over het

programma en het moment
van inschrijving. Houdt u er
rekening mee dat uw kind
niet dezelfde activiteit kan
kiezen als in blok 1. Pas in
blok 3 is dit weer mogelijk.
Dit om alle kinderen zoveel
mogelijk kans op deelname
aan een activiteit te geven.



Binnen de Stichting
Meerwerf zijn er twee

scholen die een
naamswijziging hebben

ondergaan.

De Thorbecke school heet
nu….

en de Tuindorpschool heet
nu….

ATTENTIE

De BHV cursus van
woensdag 27 oktober is

verplaatst naar woensdag 6
oktober. Groep 1 t/m 4 is

deze dag vrij.
Mocht dit voor u problemen

opleveren, wilt u dit dan
doorgeven aan de leerkracht

van uw kind.

Op de PSL doen ze…..

boodschappen...

pakken het in….

en ruimen het op in de
huishoek!!!!!


