Vrijdag 7 oktober 2022

Week 40

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Maandag 10 oktober

Medezeggenschapsraad

15:00

Maandag 10 oktober

Voorstelling klas 3-4

Amphion

Dinsdag 11 oktober

Bosdag klas 1-2

Zaterdag 15 oktober

Meester Robin jarig

Zaterdag 15 oktober

Klusdag

Zie jaarboekje

Woensdag 19 oktober

Leerlingenraad

12:00

Vrijdag 21 oktober

Studiedag

Leerlingen vrij

24 oktober – 28 oktober

Herfstvakantie

Kinderboekenweek
Woensdag is de Kinderboekenweek van start
gegaan. De kinderen hebben in de klas de speciaal
voor deze week aangeschafte boeken uitgepakt. Zo
krijgt iedereen nóg meer zin in (voor-)lezen!
De vorige week geplaatste link voor de door
leerlingen van het Graafschapcollege
georganiseerde middag (op zondag 16 oktober) in
de bibliotheek in Doetinchem, werkte niet. Hierbij
opnieuw de link: flyer kinderboekenweek

Klusdag
Volgende week zaterdag, 15 oktober 2022, is de eerste klusdag van dit schooljaar. Omdat we nog steeds- geen conciërge hebben kunnen vinden, is er best een aantal klussen te doen!
We plaatsen hierbij de lijst met de ingedeelde (oudste) leerlingen
Za 15 oktober 2022
waarvan de ouders/verzorgers een ochtendje de handen uit de
Misha Afshari
mouwen mogen komen steken. Maar er is ook koffie met iets
Stella Beekers
lekkers! Jullie zijn allemaal van 9:00 – ca.12:00 van harte welkom.
Joah Bolhaar
Amy de Bruijn
Vele handen maken licht werk.
Sem Drowniak
Kun je niet? Ruil dan met een andere ouder. Zo houden we de
Mynt van Geel
groep op sterkte.
Iza Hakvoort
Noa Hermans
Nienna Huisman
Tino Keuning
Lars Lett
Denzel Mombarg
Osckar Pasman
Ot Romme
Djairo Stein
Norah van der Veen
Nevena Wolters

Verdiepingsavonden
In samenwerking met de vrijescholen in Zutphen staat er een prachtige reeks
verdiepingsavonden door Jacques Meulman gepland. Zie bijgaande flyer voor verdere info.
Flyer verdiepingsavonden

GGD
Deze week is weer een aantal leerlingen binnen onze school gezien door de
jeugdverpleegkundige van GGD Oost-Nederland. Bijgaan de flyer waarin de aan onze school
verbonden leden van het team jeugdgezondheid worden vermeld. Flyer jeugdgezondheidsteam

Kleuters

Klas 5-6
Annemaj uit klas
6 is deze week
als kinderraadslid
geïnstalleerd.

De hele klas kon het live op het
digibord volgen.

