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Het schooljaar is nu twee weken bezig. Wat is er
in die korte tijd in elke groep al veel ondernomen!
We laten het u graag
zien en horen tijdens
de inloop & info avond.
U komt toch ook?

Wist u dat
… u de nieuwsbrieven en schoolgids in de digitale boekenkast op het ouderportaal terug kunt lezen?
… in de kalender op het ouderportaal alle actuele informatie over onze schoolactiviteiten vermeld staat?
… op 1 oktober de fotoalbums van het voorgaande schooljaar van het ouderportaal verwijderd worden?
Reminder
Donderdag 6 september hebben we studiedag en zijn alle kinderen vrij!
Inloop & info avond
Tijdens de inloop & info avond kunt u samen met uw kind(eren) een kijkje nemen in de school. Uw kind laat u
de school zien en vertelt waar hij / zij werkt en speelt. Tevens wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang
van zaken en verkrijgt u specifieke informatie van de jaargroep van uw kind. De inloop & info avond vindt
plaats op woensdag 12 september, van 18.00 tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Kinderpostzegelactie
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden
kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. De missie van Kinderpostzegels is dan ook helder:
we geven kinderen kansen op een betere toekomst! Dit jaar zullen de kinderen van onze school ook langs de
deuren gaan om postzegels en andere leuke producten te verkopen. Vanaf woensdag 26 september t/m 3
oktober kunt u ze verwachten.
Teachers 4 Teachers
To meet, to connect, to learn
Teachers 4 Teachers is een organisatie van
vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in
Kenia te bevorderen. Onderwijsgevenden uit
Nederland en Kenia worden hiertoe met elkaar in
contact gebracht. Ongeveer 320 scholen, in de kustprovincie Kwale ten zuiden van Mombasa, nemen aan dit
project deel. In Kenia wordt nauw samengewerkt met de regionale Keniaanse overheid, die het programma
heeft opgenomen in haar onderwijsprogramma. In Nederland ondersteunen een aantal schoolbesturen,
waaronder Lijn 83, het werk in Kenia financieel en door personele inzet.
Twee keer per jaar organiseert Teachers 4 Teachers een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten
en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s. De komende najaarsreis zal Marcella,
namens Lijn 83, deelnemen. Dit betekent dat zij vanaf woensdag 26 september t/m maandag 8 oktober niet op
De Vonder aanwezig is. Mochten er in die periode dringende vragen zijn, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de
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groepsleerkrachten. Uiteraard zal Marcella na terugkomst haar ervaringen over leren in een andere cultuur, de
waarde van samenwerken en alle opgedane inspiratie met kinderen, teamleden en u als ouder delen.

Ingezonden bericht
50 jaar SJJV!
8 september is het zover.
Dan wordt het 50 jarig bestaan van de jeugdvereniging gevierd.
Iedereen is welkom!
De agenda:
14u00 Welkom
14u30 Start spellenmiddag voor jong en ouder
18u00 BBQ
20u00 Feestavond
Met medewerking van DJ Nick!
Meedoen aan de spellenmiddag en de barbecue zijn gratis, alleen voor drank moet worden betaald.
De activiteiten zijn voor jong en oud, daarom zijn de kinderen mét hun begeleiders van harte welkom.
Activiteitencommissie 50 jaar SJJV.

2|

