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Kalender volgende week:
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28 september:
29 september:
30 september:
1 oktober:
2 oktober:

Start Kinderboekenweek
Uiterste inleverdatum E-waste-race

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Gisteren kwam dan eindelijk het verlossende woord over het continurooster; witte rook! Vanaf maandag 26
oktober hebben we aangepaste schooltijden. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om alles te kunnen plannen,
tellen en overzien, maar het is gelukt.
KOM.MIJN heeft opnieuw een aanvraag voor subsidie ingediend om nog een tweede ronde “zomerschool” te
kunnen organiseren. Deze zal na de kerstvakantie opstarten. Wellicht handiger om het dan maar “winterschool’ te
noemen. De kinderen die nu deelnemen aan de zomerschool zijn razend enthousiast en hebben hierover in de klas
verteld. Ook in de dorpskrant van september, misschien heeft u hem al in huis, staat een groot stuk over de
zomerschool. Voor de winterschool zijn 25 plaatsen beschikbaar. Dit betreft nieuwe kinderen, dat wil zeggen:
kinderen die niet aan de zomerschool hebben deelgenomen.
Donderdagavond vond de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats. Online, vanwege de coronamaatregelen
en met 2 nieuwe leden. Namens de ouders heetten we mevrouw Bianca Wijnands welkom en namens het
personeel Margon Langen. Het verslag van de MR vergadering, zoals u dat gewend bent, is binnenkort in deze
nieuwsflits terug te lezen.
Komende woensdag start de Kinderboekenweek weer. Het thema dit jaar is: En toen? De Kinderboekenweek duurt
tot en met 11 oktober. Al eerder heb ik u verteld dat de groepen 6, 7 en 8 rondom hetzelfde thema hun bijdrage
leveren aan de “Enchanted Garden” in de kasteeltuinen in Arcen.
Tot slot vermeldenswaardig dat de Mediatorentraining vandaag van start gegaan is. We wensen alle mediatoren in
spe heel veel succes.

Voor nu een heel fijn weekend gewenst en de hartelijke groeten,
Anouk van Lierop

Afzender: info@kommijn.kerobei.nl
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