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Jaarvergadering MR
Tijdens de jaarvergadering van de MR
is onder andere besproken dat er op dit
moment een haalbaarheidsonderzoek
loopt naar het al dan niet effectief
gebruik van het gebouw ‘De
Bockesprong’. Gericht op het heden en
op de toekomst. We hopen voor het
eind van het kalenderjaar het resultaat
van het onderzoek in huis te hebben.
Dan weten we ook wanneer de rest
van de ventilatie aangepakt wordt.

22 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober
27 november
20.00 uur
2 november

Agenda
Start herfstvakantie
Leerlingen vrij,
studiedag AMOS
Eerste dag na
herfstvakantie
Ouderavond ouders
Argonauten
Informatieavond
nieuwe App
Social school
Nieuwsbrief 6

Schoolreisjes

We hebben besloten te gaan werken
met de app van Social Schools.
Omdat we graag snel willen handelen
krijgt het team op woensdagmiddag 31
oktober uitleg en staat er een
ouderavond voor u gepland op 27
november om 20.00 uur.

Alle groepen zijn een dagje uit geweest
en we hebben enthousiaste verhalen
teruggehoord. De gele hesjes,
aangeschaft door de Oudercommissie,
hebben goed dienst gedaan. We waren
in het museum, in de speeltuin en in
de dierentuin goed zichtbaar.
Dank aan alle hulpouders die ons
hebben geholpen tijdens de
schoolreisjes.

Ouderbijdrage

Cultuur naschoolsprogramma

We hebben ruim 50% van de betaling binnen, dank
daarvoor! Bent u nog niet in de gelegenheid geweest
om de €70 ouderbijdrage over te maken dan verzoek
ik u dit zo snel mogelijk te doen. Het schoolreisje
‘staat voor de deur’. Ben u niet in staat dit bedrag
over te maken dan hoor ik dat graag van u. We
kunnen daarover altijd in gesprek. Bankgegevens
ook onderaan deze brief, graag naam en groep
vermelden.

Wat is het ontzettend fijn om te zien
dat zo veel leerlingen van ons gestart
zijn met de naschoolse activiteiten.
Gisteren zijn er prachtige rugzakken
aan de ouders getoond die de
leerlingen bij de docenten van OCCI
gemaakt hadden. Na de herfstvakantie
starten er nog drie nieuwe activiteiten,
helaas hebben al deze activiteiten nog
niet voldoende aanmeldingen
waardoor het nog niet zeker is of deze
door kunnen gaan. Voor Floorball

De nieuwe app

Een jaar gaat snel, wilt u voor de
zekerheid controleren of het
overgemaakt is?
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vindt u informatie op de website van
www.combiwelsport.nl. Voor
zwaardvechten vindt u de informatie
op de website van
www.combiweljunior.nl en wanneer
uw zoon of dochter het leuk vindt om
te komen zingen in het kinderkoor van
de Nautilus dan kunt u hem of haar op
geven bij juf Tammerly
tammerlyjane@gmail.com of juf Aliza
aliza.hoomans@amosonderwijs.nl
Schrijf uw kind zo snel mogelijk in.
Helaas was er niet genoeg animo voor
een ouderkoor. Daarom start deze niet
na de herfstvakantie.
Juf Tammerly wil graag het kinderkoor
gaan begeleiden, vindt uw kind het
leuk om te zingen? Opgeven kan nog
tot en met 2 november. Zie de bijlage
Mede namens het team,
Fijne vakantie!
Ella Rietvelt
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