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De eerste week….
Voor de ene leerling is het alsof er niets gebeurd is, de ander komt voor het eerst
het grote plein op. Dat is best spannend, nieuw plein, nieuwe juffen. Gelukkig
zijn de meeste kinderen alweer gewend en gaat alles weer lekker door. We zijn
blij te zien dat de nieuwe juf geniet van het werk op onze school met onze fijne
leerlingen (uw kinderen ). Ook de oude (uuh bestaande) juffen zijn weer vol
enthousiasme aan de slag. Dat belooft al veel goeds voor het komende
schooljaar!
Hallo Wereld.
Dit schooljaar gaat het project “Hallo Wereld” beginnen. De vakken Godsdienst,
Humanistische vorming, Islamitische vorming en onze eigen methode Kwink
werken samen aan een thema.
Op 19 september starten we dit schooljaar met een “Hallo Wereld” feest. Samen
met de vakdocenten combineren we feestelijkheden van over de hele wereld. Het
wordt een werelds feest. En natuurlijk mogen de leerlingen hun favoriete
(verkleed) kleren aan. Hoe feestelijker hoe beter. Pas er wel op dat we een
heleboel spelletjes gaan doen.
Overblijf.
Ai, en toen was de inlog voor overblijven opeens verstopt achter een andere
inlogknop. Gelukkig is die vreemde knop weer weg en kunt u via de homepage
op de website weer gemakkelijk bij het inloggen komen. Vergeet u dit niet
alstublieft? Dat werkt voor de overblijfkrachten wel zo prettig.
Gymspullen mee.
Voor alle kinderen geldt, op maandag- en vrijdagochtend de gymspullen mee.
Dan wordt er namelijk gegymd. Op vrijdag gymt de onderbouw aan het einde
van de ochtend. U kunt uw kind iets voor 12.00 uur ophalen van de gymzaal of
uw kind is iets na 12.00 uur weer met de juf terug op school.
AVG
Vandaag is de jaarlijkse stapel papieren weer meegegaan. Uw oudste kind neemt
het volgende mee naar huis: Een brief over de vrijwillige bijdrage, een kleurrijke
schoolgids en een toestemmingsbrief met een heleboel opties. De wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming draagt ons op voor diverse onderdelen
toestemming te vragen. Dit omdat er zorgvuldig met de gegevens van u en uw
kind omgegaan moet worden. Het is even een klus voor ons en voor u om alles
goed te regelen. Graag zien we alle strookjes terug zodat we goed met deze wet
om kunnen gaan. Hartelijk dank.
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Kofferbakmarkt en kindervrijmarkt
Op zaterdagmiddag 15 september is de Septembermarkt in Steenwijkerwold van 13 tot 17
uur. De markt is na 5 jaar in een nieuw jasje gestoken. Op het terrein voor de r.k. kerk
(Gelderingen 77) is een kofferbakverkoop voor particulieren en bedrijven. Op het
middenterrein is een kindervrijmarkt rond de tenten van de MOV.
Tijdens de markt worden verschillende kinderactiviteiten georganiseerd, voor de kleine maar
ook de grotere kinderen. Onderdeel van de markt is de Appeltaartbakwedstrijd. De lekkerste
taart wordt geveild en de winnaar wint een horloge. De overige resultaten van de wedstrijd
worden bij de koffie verkocht.
Kom honing, jam, wafels, houtwerk, tweedehands boeken, sieraden en nog veel meer
kopen. Er is een verloting, waar mooie prijzen zijn te winnen. Wat te denken van de
hoofdprijs, twee ballonvaarten!
Wilt u zelf uw spullen verkopen op de kofferbakmarkt? Of willen uw kinderen op de
vrijmarkt staan? Of bakt u liever een prijswinnende appeltaart ? Geeft u zich dan snel op, de
plaatsen zijn beperkt.
Kijk voor alle informatie op Facebook/SeptembermarktSteenwijkerwold of stuur een mail
naar movsteenwijkerwold@gmail.com. De opbrengst van de MOV gaat naar de Stichting
SEED Samburu van Miriam Winkel uit Darp. Zij helpen de armste kinderen in Kenia naar
school te gaan.
MOV Steenwijkerwold

