Kalender
29 - 08
02 - 09
09 - 09
16 - 09
17 - 09
23 - 09
25 - 09
27 - 09

Jaarinfo wordt meegegeven aan oudste van gezin
Start entree gesprekken ouder/kind
Zwemmen groep 6 en 7
Zwemmen groep 5
Zwemmen groep 4
Prinsjesdag
Zwemmen groep 8
Nieuwsbrief 2
Nieuw Schooljaar Receptie 16.30-17.30 uur

We zijn er weer!
Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een
fijne vakantie.
Het was een heerlijke vakantie, maar we hebben zeker niet
stilgezeten!
Juf Linda is druk geweest met het creëren van een mooie,
frisse en uitnodigende speel- & werkruimte voor de
kleuters. Er zijn door oud-leerling Erik Staal (Erik Staal
Timmerwerken) twee mooie tussendeuren geplaatst,
waardoor er een prachtig ruim geheel is ontstaan.
Ook in het lokaal van de huidige groep 6 is een hoop
gebeurd.
Met grote dank aan de OR voor het mogelijk maken van
deze enorme opfrisbeurt, Richard Meissen voor het
schilderwerk en Brian Mook voor het sponsoren van de
Sigma verf!
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar we
genieten nu al van de enorme verbeteringen.
Wij wensen iedereen een heel goed nieuw schooljaar toe.
Wij hebben er zin in!
Namens het team van de Geert Holle
Perin de Jong
OBS Geert Holle Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout 0229-551357 directie@geertholle.nl

Intekenen entree gesprekken
Recentelijk heeft u een mail ontvangen met een verzoek om in te tekenen voor de entree
gesprekken. Denk u hier nog even aan? De inschrijfformulieren hangen op het prikbord in de hal.
Op de website Wijzeroverdebasisschool.nl staat een interessant artikel over hoe als ouder een start /
entree gesprek te voeren. Ook wordt vermeld in percentages hoe groot je invloed als ouder op de
ontwikkeling van je kind is!
http://wijzeroverdebasisschool.nl/ouderbetrokkenheid-haal-samen-met-de-leerkracht-het-beste-uitje-kind/

Luizencontrole
Een bericht namens de luizencontrole commissie:
Heel graag maken wij nogmaals van de gelegenheid gebruik om u alert te
houden, en te blijven, op het nut van tussentijdse controle.
Uiteraard ligt de verantwoording om regelmatig preventief te checken bij uzelf,
maar om de controles (altijd 1e woensdag na alle vakanties!) te
vergemakkelijken willen wij u vragen rekening te houden met het volgende:
Geen gel
Geen ingewikkeld kapsel of vlechten in
Schoon gewassen haren!! Dit in verband met het moeilijk te onderscheiden van huidschilfers
of neetjes..
Goed doorkambaar haar, tip voor meiden: cremespoeling/antiklit.
Help uw kind desnoods met het goed wassen en spoelen van de hoofdhuid daags voor de
controles
Alvast onze hartelijke dank!

Nieuw Schooljaar Receptie
Op vrijdag 27 september is iedereen van 16.30 tot 17.30 uur
van harte uitgenodigd op de Nieuw Schooljaar Receptie.
Tijdens deze informele receptie kunnen ouders met hun
kind(eren) als gids, kennismaken met de leerkrachten, de klas
en de lesmaterialen.
Nu alvast leuk om in de agenda te zetten, meer informatie en
de officiële uitnodiginng volgen binnenkort!
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Uitnodiging KINDERKLEDING-/SPEELGOEDBEURS
vrijdag 4 oktober, 20.00 - 21.30 uur

Op vrijdag 4 oktober wordt er wederom een KINDER NAJAARS KLEDING- en SPEELGOEDBEURS gehouden
in de Geert Holle school (Kerkebuurt 156 Berkhout) ten gunste van het schoolpleinproject.
Er wordt kinderkleding verkocht vanaf maat 86 t/m 176, XS en S en speelgoed voor binnen en buiten.
Er is ruime keuze, dus sla uw slag!
Zelf kleding of speelgoed verkopen? Vraag een nummer aan via 06-10337225 of
vriendenvandegeertholle@hotmail.com (Kalja Vestering)
Verdeling van de opbrengst is 1/3e school en 2/3e inbrenger.
U KUNT OOK KLEDING DONEREN!

KLEDING INZAMELEN ? BAG@SCHOOL ACTIE:
Wist u dat u uw oude kleding/textiel het hele jaar door (in zakken) kunt deponeren in de hal of
de BSO ruimte van de Geert Holle school? Het levert de school € 0,35 cent per kilo op!
U kunt alle soorten textiel inleveren. Kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (per paar), riemen en handtassen.

Spaart u mee voor de kilo’s? Iedereen mag inleveren!
Groeten en dank namens het Kledingbeurs team Geert Holle school.
Meer info: www.kledingbeursberkhout.simplesite.com of
volg ons op FACEBOOK: Kledingbeurs Vrienden van De Geert Holle

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 25 september 2019.
OBS Geert Holle Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout 0229-551357 directie@geertholle.nl

