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NIEUWSBRIEF
Regioskoalle de Greidefûgel

AGENDA:
ma. 5 sept. en dond. 8 sept.
ouder- en kindgesprekken
maandag 5 sept. middenbouw
Scheepvaartmuseum
maandag 5 sept. bovenbouw
klasbezoek Tresoar
Woensdag 14 september
groep 1 t/m 8
margedag leerlingen vrij
ma. 19 t/m woe 21 sept.
bovenbouw schoolkamp

donderdag 22 sept.
middenbouw schoolreisje
vrijdag 23 sept. (o.v.b.)
onderbouw schoolreisje

vrijdag 30 sept. 13:45-14:15 uur
inloop met koffie/ thee

maandag 3 oktober
start Kinderboekenweek
maandag 17 oktober
Herfstvakantie

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
De eerste week is voorbij gevlogen. Wat was het fijn om de
kinderen weer te zien en weer los te kunnen.
Het is altijd weer even op gang komen en een aantal kinderen zal
ook best een beetje moe zijn, maar het was vooral heel erg leuk.
Heerlijk gezwommen, in de tuin bezig geweest, spelletjes met de
klas gedaan en lekker werken in nieuwe boeken en schriften. Ook
dat is dan toch stiekem ook wel weer leuk en mooi.
In de nieuwsbrief een paar korte mededelingen en de nieuwe
indeling van de gesprekken.
Iedereen een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
team de Greidefûgel

De Greidefûgel
INDELING OUDER- KINDGESPREKKEN

MARGEDAG

Maandag 5 sept.
Tijd Onderbouw Middenbouw
14:30 Christiaan Lars
14:45 Danjouh
Marit W.
15:00 Sietse K.
15:15 Hessel
Femke K.
15:30
Jilles
15:45 Reaven
16:00 Rowan
16:15
Aniek
16:30
Jan
16:45

In de nieuwsbrief stond een margedag op
dinsdag 13 sept. (agenda) en in het
overzicht van alle dagen op woensdag 14
sept..
Woensdag 14 sept. is de juiste datum!
Excuses voor eventueel ongemak.

Bovenbouw
Hielke K.
Marit K.
Yme
Esther
Sytze
John
Mirthe
Lieke
Atze

Donderdag 8 sept.
Tijd Onderbouw Middenbouw Bovenbouw
14:30
Koen
Doutsen
14:45 Elske
Simke
Lavende
15:00 Femke V.
Meike
Iris
15:15 Femma
Sverre
Thomas
15:30 Sem
Ids
15:45 Mickey
Fleur
16:00 Yeske
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15 Vince

SCHEEPVAARTMUSEUM - RIJDERS GEZOCHT!
Maandag 5 sept gaat de middenbouw naar het Scheepvaartmuseum. We zoeken 2 rijders voor dit uitje. Om
8:30 uur vertrekken we vanuit Baard naar Sneek, rond 12 uur zijn we zeker weer terug.

TOSTI-DAGEN
Eén keer per week mogen de kinderen een broodje meenemen voor op het tosti-ijzer.
onderbouw: maandag
middenbouw: vrijdag
bovenbouw: woensdag

NIET VERGETEN
- woensdag gymkleding
- bovenbouw maandag een voorwerp meenemen, zie Parro bericht.

TUIN
-De kas is binnen en wordt als het goed is binnenkort ook geïnstalleerd. Bij het vrijmaken van de ruimte zijn veel
stoeptegels, hout en dikke balken aan de kant gegooid. Binnenkort bestellen we een container en gaan we flink
opruimen. Mocht je dus belangstelling hebben of brandhout zoeken, neem het gerust mee.

