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Violenverkoop

Mijn naam is Stef van Appeldoorn, ik ben 19 jaar oud
en kom uit Huissen. Ik volg de opleiding
onderwijsassisent aan het RijnIJssel in Arnhem
(examenjaar). Mijn stage periode is afgelopen week
begonnen en duurt tot en met de zomervakantie. Deze
stage assisteer ik in groep 6 bij Nick Meenink. Ik ben
aanwezig op: maandag en dinsdag.

Ouderbijdrage
Onlangs heeft u via deze nieuwsbrief een oproep
gekregen voor de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage. Hier zijn tot nog toe weinig reacties op
gekomen. Bijgevoegd, in dezelfde mail als deze
nieuwsbrie,f dan ook de officiële brief namens de
ouderraad.
Van de vrijwillige bijdrage worden allerlei activiteiten
en feesten betaald zoals de sportdagen, Sint, Kerst,
voetbaltoernooi, afscheid van groep 8, enz. enz.
Allemaal leuke extraatjes voor de kinderen.
Het kan natuurlijk zijn dat u er nog niet aan toe
gekomen bent en het wel wil en kunt betalen, in
bijgevoegde brief nogmaals de gegevens. Alvast dank!

Extra studiedag maandag a.s.
Zoals eerder vermeld, is er maandag voor de kinderen
geen school. Voor het team staat er een studiedag op
het programma, waarbij we een start zullen maken
met het herijken van onze missie en visie. Gekoppeld
aan dit traject, nemen we ons onderwijsconcept onder
de loep.
We houden u natuurlijk op de hoogte van de voortgang
van dit traject.

Morgen is de verkoop op het plein van 14.00 tot 19.00
uur, dan kunt u de bestelling betalen en afhalen en we
komen langs de deur tussen 16.30 en 19.00 uur.
Alvast hartelijk dank aan de ouders die komen helpen
morgen!! En de ouderraad voor de organisatie!!
We kunnen van de opbrengst heel veel leuke
materialen kopen.

Hessenbad
Om het Hessenbad in leven te houden zal er
binnenkort actie gevoerd worden. De actiegroep wil
hier de kinderen van Keppel, Hummelo en Drempt in
betrekken. Dit omdat een zwembad in de buurt van het
dorp, ook Drempt leefbaar houdt. Concreet houdt dit
in dat we snel gaan flyeren, om mensen lid te laten
worden van de stichting het Hessenbad. Mogelijk
komen deze flyers mee tijdens de violenverkoop. Op
maandag 19 maart start dan voor de groepen 5 t/m 8
de actieweek officieel bij het Hessenbad. We zullen
daar die dag dan ook bij aanwezig zijn. Hoe en wat
horen we komende week en dat zullen we dan snel
met u delen.

Agenda
vrijdag 9 maart

violenverkoop

maandag 12 maart

studiedag alle kinderen vrij

donderdag 12 april

torentheater

vrijdag 13 april

torentheater

Het volgende KlimtorenNieuws
verschijnt op donderdag 22 maart

En verder in de bijlagen:
-brief ouderbijdrage

