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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

OVER DE KALENDER: MAD SCIENCE
Mad Science belde ons vandaag om te vragen of het goed is dat de show verzet wordt
van morgen naar komende dinsdagmiddag. Dat is natuurlijk prima! Dus groep 3 t/m 8 kan
dinsdagmiddag de show over wetenschap bekijken. De leerlingen krijgen informatie mee
over de naschoolse lessen, daar kunt u uw kind voor opgeven. Meer info en de kosten
ziet u op: Schrijf alvast in op nederland.madscience.org. Inschrijven kan t/m 8-9-2022.

HERHALING INFO-AVOND 12 SEPTEMBER
Op maandag 12 september organiseren wij een informatieavond voor ouders/verzorgers. We starten
om 19.30 uur met een gezamenlijk deel in de aula. Daarna kunt u naar de klassen. U komt toch ook?

KOFFIEOCHTEND
Voor dit schooljaar zijn een paar koffieochtenden van 8.30-9.30 uur gepland. Op deze ochtenden wil
ik, samen met u, onder het genot van een kopje thee/koffie in gesprek over verschillende
onderwerpen. De eerste is op donderdag 13 oktober.

SMARTWATCH
Steeds meer kinderen hebben een smartwatch merken wij. Deze mag uiteraard gebruikt worden om
te zien hoe laat het is, maar niet om berichtjes te sturen of nog even contact met thuis te hebben. Als
er zich toch onverhoopt belangrijke zaken voordoen die niet kunnen wachten, dan kunt u contact
met school opnemen: 0229-274709.

ALGEMEEN NIEUWS

ALLE AFSPRAKEN IN AGENDA KWIEB
In ons ouderportaal Kwieb staat de agenda voor dit schooljaar. Ook staat er een agenda op onze
website. We zetten activiteiten die in de nabije toekomst zijn in de agenda in de Ponto. Zo blijft u
goed op de hoogte van de schoolse agenda. Leest u ook alstublieft elke week de Ponto

Dit jaar delen we geen papieren kalender meer uit. Zonde van het vele papier en voor het milieu.
Daarbij was die kalender op het moment van uitdelen al bijna weer achterhaald, omdat er altijd wel
weer wat verandert. De agenda in Kwieb is en blijft actueel. Volgende week krijgt uw (oudste) kind
wel een papieren informatieblad mee met wat belangrijke info en data voor dit
schooljaar.

Info en handige weetjes over Kwieb vindt u hier:
https://support.ziber.eu/hc/nl/categories/115000861469-Voor-ouders
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SCHOOLFRUIT
Vanaf woensdag doen we weer mee aan het EU-Schoolfruit! Alle kinderen krijgen
elke week een gratis stuk fruit of groente. Dit is een project van de overheid om
gezond eten te stimuleren. In de agenda van Kwieb ziet u elke maandag welk
fruit/groente er die week uitgedeeld zal worden.
Een aantal ouders/verzorgers zorgt ervoor dat de snack 's ochtends wordt
voorbereid. Wilt u daar ook bij helpen? Dan kunt u dit doorgeven aan Marieke of
aan Samantha (voorzitter oudervereniging: ov.pontonnier@stichtingpenta.nl).

SPORT: RUGBY EN HOCKEY
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