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 20 september 2019  Agenda  
 Nummer 3  maandag 23 september  

   dinsdag 24 september kennismakingsgesprekken 
   woensdag 25 september  
   donderdag 26 september   
   vrijdag 27 september  Nieuwsbrief nr. 4 
     
     
    
 Jarigen deze week:  zaterdag 21 september Dean Bergkamp             groep 4 

Sam van der Heden       groep 5 
   zondag 22 september  Lars de Ridder                 groep 6 
   maandag 23 september Juf Daniëlle 
   woensdag 25 september Maddox Vork                   groep 3 
   donderdag 26 september Lin Setrallah                     groep 8A 

Duco Voorham                groep 4 
   vrijdag 27 september Teun van Amsterdam     groep 7A 
    

 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Kalender 
De kalender is vandaag meegegaan met het oudste kind van het gezin. U kunt de 
kalender ook inzien vanaf de website. 
 
 
 
Corsokar 
Vanochtend zijn Linda en ik een kijkje gaan nemen bij de corsokar.  
Wat wordt het mooi! Het harde werk en de vele uren zijn er goed aan af te zien.  
Voor de harde werkers hadden we lekker gebak meegenomen: dat ging er goed in! 
Wat fijn dat er zoveel (groot-)ouders tijd willen vrijmaken hiervoor, heel hartelijk dank!  
 
Ik wens u allen veel plezier tijdens het kermisweekend. 
 

 



 Diploma  Diploma 
Juf Leonie heeft het diploma gehaald waardoor zij nu zelf 
les mag geven tijdens de gymlessen. Zo knap!  
Dat verdient een bloemetje! 
 

 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. 

Maandag x  x x 

dinsdag x  
 

 

woensdag x x x  

donderdag x x x 
 

vrijdag 
 

   

     
 

    
 Groep 1/2a   
    
 Groep 1/2b   
    
 Groep 3   
    
 Groep 4   
    
 Groep 5   
    
 Groep 6a   
    
 Groep 6b   
    
 Groep 7   
    
 Groep 7/8   
    
 Groep 8    
    



 Vossenjacht  

 
 Kledingbeurs   

Kinderkleding- en speelgoedbeurs “Kortjakje” 

 

  
 

Zaterdag 28 september 2019 is Kinderkleding & Speelgoedbeurs Kortjakje. 

De verkoop van herfst/winterkleding en speelgoed is van 09:30 uur tot 12:00 uur in het 

Dorpshuis Plein 13, Pastoor vd Plaatstraat 13a te Rijpwetering.  

De toegang is gratis en er staat een Rabobank pinautomaat voor de deur! 

 

Je vindt er onder andere: 

• Kleding maat 56 t/m 176 

• Jassen maart 56 t/m 176 

• Schoenen, laarzen, snowboots, sportschoenen en skeelers in allerlei maten 

• Skikleding en sportkleding  

• Groot assortiment speelgoed zoals bordspellen, puzzels, dvd's, spelcomputers, 

boeken, houten speelgoed, babyspeelgoed, auto’s, en groter speelgoed zoals 

keukentjes, stepjes, poppenwagens e.d. 

• Fietsen, baby uitzet, autostoelen, kinderwagens en positiekleding 



Leuk als je komt! 

Susanne en Esmeralda 

 

Voor nadere informatie en/of het aanvragen van een klantnummer kun je contact opnemen 

met Esmeralda via kortjakje@alwin.eu of Susanne via sedelaar37@hotmail.com  

 

 
 Uitnodiging 

Gewoon Anders 
 

 
 Halloween tocht   

Zaterdag 26 oktober a.s. vind er weer een 
gigantisch, grote, gezellige Halloween speurtocht 
plaats in de straten rondom de Europaweg en een 
aantal straten achter de Dirk….  
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Heb jij er ook zo gigantisch, griezelig veel zin in en je bent niet ouder 
dan 12 jaar… geef je dan nu op via dit email-adres:  

frandajaja.dt@gmail.com  
Graag met als titel: inschrijving Halloween!  

LET OP!  
Opgeven kan tot 19 oktober a.s. (dit is de 
allerlaatste dag, hierna is opgeven niet meer 
mogelijk! De avond zelf kun je je ook niet meer 
opgeven.)  
PS: ook als je broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes hebt zijn ze 
van harte welkom! Je moet zelf voor begeleiding zorgen!  
Vergeet je niet op te geven!! Wees er snel bij, ALS JE DURFT! 
Inschrijfgeld: €1 per kind (incl. limonade, snoepje, benodigdheden voor 
de speurtocht en voor de ouders is er koffie/thee aan het einde!) 
Aansluitende informatie ontvangt u na de inschrijving!  
    De groeten van: Het Griezelteam   
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