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U hoeft niet te boeken.
Vriendschap, kom erbij! De kinderboekenweek heeft dit jaar een prachtig thema.
Volgende week kunt u in een kleine tentoonstelling zien wat we gelezen, geleerd
en gemaakt hebben.
Daarnaast is er een boekenvrijmarkt. Ieder kind die dat wil kan (op een kleedje)
zijn of haar gelezen boeken verkopen. En misschien meteen de winst weer
uitgeven aan leuke nieuwe boeken die de buurman of buurvrouw verkoopt. Dan
kun je met leuke nieuwe boeken de herfstvakantie in.
Het systeem is simpel: Uw kind kan tussen 17.00 uur en 19.00 uur gaan zitten
om de boeken te verkopen. Dat hoeft niet twee uur lang, maar zolang hij/zij daar
zin in heeft. U kunt tussen 17.00 uur en 19.00 uur gewoon binnenlopen.
U hoeft niet te boeken.
10 jaar Op Kop.
Hieperdepiep Op Kop is 10 jaar!
Dit feestje wordt gevierd met alle kinderen van de
stichting. Nou ja, in drie groepen dan, want anders
zijn het er wel heel veel.
Op 6 november viert de stichting haar verjaardag.
We worden met een bus opgehaald om 11.30 uur.
Om 14.00 uur zijn we weer terug en zijn de kinderen
vrij. Dus hebben we voor deze dag een
continurooster. Dus broodje mee!
Leerlingenraadszaken.
De ouders met Facebook hebben al gezien dat er flink gepoetst is aan de auto’s.
De andere diensten zijn ook afgerond. (Helaas konden de fotosessie en het
oppassen niet doorgaan). De boekhouding is nu rond en een volgende
leerlingenraad heeft weer een leuk bedrag om hun ideeën uit te voeren. Dus, tijd
voor verkiezingen! In de week na de herfstvakantie zijn er weer nieuwe
verkiezingen. (We verwachten 1 november) Kom erbij!! En je kunt net als deze
leerlingenraad weer veel leuke dingen toevoegen aan de school.
Op naar PEC en PSV.
Net als twee jaar geleden mogen we weer naar een damesvoetbalwedstrijd.
Leuk! Er zijn zeven kinderen van de Woldschool die mee willen. Juf Trijnie heeft
het lijstje doorgegeven aan meester Daniël. We rijden samen met BS De
Lepelaar en gaan een mooie spannende avond tegemoet. We vertrekken 18.15
uur en rijden samen met de Lepelaar vanaf de carpool Steenwijk Zuid naar
Zwolle. De wedstrijd begint 19.30 uur en we denken tussen 22.00 uur en
22.30 uur weer terug te zijn.
De ouders van kinderen die zich opgegeven hebben waarvan we niet zeker weten
of ze mogen krijgen nog een mail. Neem gerust wat te eten mee, maar laat
drinken liever thuis. Dat krijg je daar van school.
Techniek op de RSG.
Maar juf Trijnie gaat niet mee. Juf Trijnie is altijd erg enthousiast over techniek.
Daarom gaat ze vaak met haar leerlingen mee naar de techniekmiddag op de
RSG. In haar enthousiasme is ze vast vergeten dat zij dit jaar niet op de

“De Woldschool”

Steenwijker wold

vrijdagen werkt. Maar u kunt zelf ook heen. Onderaan deze Woldflits staat de
informatie!
Voor op de kalender:
17 oktober
Afsluiting kinderboekenweek 17.00- 19.00 uur
22 t/m 23 oktober herfstvakantie
6 november
Met de bus naar feest 10 jaar Op Kop
Klassenspecifieke zaken gaan via de klassenmail.

