
 
 
  
 
 
 

21 september 2018 

het Toetertje 
Agenda    25 september 

 9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 Studiedag voor het team, leerlingen zijn vrij 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Vervanging   Deze week was juf Margreeth afwezig. Het is een hele zoektocht geweest naar 
een vervanger. Voor de woensdag was het niet gelukt en zijn de kinderen van 
groep 7-8 thuisgebleven. Gelukkig is meester Mick donderdag en vrijdag 
gekomen. 

   

High tea   Wat hebben we gisterenmiddag genoten van de jaarlijkse high tea op onze 
school. 
Heerlijk weer, veel gezelligheid en een heleboel lekkers! 
Iedereen had weer erg zijn best gedaan om er een geslaagde middag van te 
maken.  
Ook was er dit keer een loterij met hele leuke prijzen! 
Dit werd mede mogelijk gemaakt door: 
Oud Brouw 
Pannen en Koeken 
Spar Brouwershaven 
Buitengewoon Brocante 
Zee en Meer 
Bijl watersport-tuigerij 
Fix uw IPhone en 
Pedicurepraktijk Op goede voet 
Bedankt voor het schenken van de leuke items voor de loterij! 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag met als resultaat een 
prachtige opbrengst van € 300,31.  
Bij deze willen we iedereen hartelijk voor bedanken voor de inzet, want zonder 
jullie is zoiets niet mogelijk! 
 
De Activiteiten Commissie. 
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Studiedag   Dinsdag 25 september is het studiedag voor alle leerkrachten. We gaan dan de 
eerste start maken met de coaching opleiding. De kinderen zijn dan vrij. Na deze 
dag wordt er zo spoedig mogelijk bekend gemaakt wanneer de studiedagen 
tussen januari en juni zullen zijn. 

   

School 
ontbijt 

 Ieder jaar wordt er door de burgemeester een 
school uitgenodigd voor het burgemeestersontbijt 
op het gemeentehuis. Dit jaar is groep 7 en 8 van 
de Schoener uitgenodigd om met burgemeester 
Rabelink te ontbijten. Natuurlijk hebben wij hier 
positief op gereageerd. 
U krijgt hier later nog meer informatie over. 

   

Bijlage  Week van de opvoeding 
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