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Agenda oktober 
 
 
Dinsdag 29 september  
Alle leerlingen vrij in verband met de 
Medewerkers dag van Leerplein055 
 

Woensdag 30 september 
Laatste werkdag juf Marjan van der 

worp, hele ochtend gelegenheid om 
hand te schudden. 
 
Woensdag 30 september 
“Leerpleinspelen” 13.30 -16.30 

Terrein AV’34 Orderbos. 
(zie hiernaast) 
 
Vrijdag 2 oktober 
Groepen 1 / 2 naar kinderboerderij Laag 
Buurlo (zie hiernaast) 
 

Donderdag 8 oktober 
Opening kinderboekenweek 8.30 uur op 
het schoolplein 
 
Woensdag 7 oktober 

Groepen 1- 4 vrij  

  
Donderdag 15 oktober 
“tentoonstelling”  alle groepen 18.00 tot 
19.00 uur , afsluiting kinderboeken 
week. 
 
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 

oktober 2015 
Herfstvakantie 
 
 
 
 Woensdag 1 juli 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dinsdag 29 september alle leerlingen vrij 
In verband met de medewerkersdag (studiedag) van 
Leerplein055 zijn alle openbare basisscholen op dinsdag 29 
september gesloten. 
Ook alle leerlingen van obs Rietendak zijn dinsdag 29 
september de hele dag vrij 

 
Afscheid juf Marjan van der Worp. 
In de vorige Nieuwsbrief las u er al uitgebreid over. 
Woensdag 30 september is de laatste werkdag van juf Marjan 

van der Worp. 
Haar afscheid is op haar verzoek kleinschalig. Als u haar de 
hand wil schudden kan dat. U kunt de hele ochtend en /of na 

schooltijd binnenwandelen. 
 
Leerpleinspelen 
(U ontving hierover al eerder bericht per mail) 
De leerlingen die deelnemen in een vertegenwoordigend team 
hebben of krijgen apart bericht. 

De leerpleinspelen zijn niet alleen voor kinderen die 
deelnemen in een van de vertegenwoordigende teams. 
Alle kinderen kunnen op 30 september meedoen. 
Rond het middenterrein van AV’34 is een leuk individueel 
programma opgesteld met o.a. Energiefietsen; een 
spelletjesparcours voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 en 
atletiekonderdelen en een hindernisbaan voor de groepen 5 

t/m 8. Haal een scorekaart bij de onderdelen en bij een volle 

kaart mag je een presentje ophalen.  
 
Kleuters naar Kinderboerderij 
Omdat het op 4-okt Dierendag is gaan de 
kleutergroepen  vrijdag 2 okt naar de kinderboerderij Laag 
Buurlo. 

Ouders die willen rijden en / of begeleiden kunnen hun naam 
invullen op de lijst die op het whiteboard hangt. Daar staan 
ook de tijden op. 
Als het regent wordt het afgelast. 
In de kleutergroepen wordt op dit moment gewerkt aan het 
thema “boerderijdieren”. 

 
kinderboekenweek 
Op 8 okt start de Kinderboekenweek. Deze zal feestelijk 
geopend worden om half 9 op het schoolplein met een dans 
van groep 7/8. Het thema dit jaar is natuur, techniek en 
wetenschap. Raar maar Waar!! 

Op 15 okt zal de Kinderboekenweek afgesloten worden. 

Iedereen mag ‘s avonds komen kijken. ook opa's, oma’s etc 

(in alle groepen van 18.00 tot 19.00 u). U kunt hier 'Rare', 

maar misschien wel 'Ware' dingen zien! 
 
Brief ouderbijdrage 
U ontvangt binnenkort zowel op papier als via de mail de 

informatie over de vrijwillige ouderbijdrage aan de 
Evenementen commissie (de EC). 

 
 
 

 

 


