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Babynieuws
Graag willen wij juf Suzanne feliciteren met haar
zwangerschap. Wij zijn bezig met haar vervanging
en zodra dit rond is stellen wij u op de hoogte. Juf
Janey blijft ook tijdens haar verlof op vrijdag in
groep 5/6.

Overblijf OBS Mildenburg
U kunt vanaf heden een nieuwe strippenkaart kopen door het gewenste bedrag over te
maken op rekening van de ouderraad.
Rekening nummer
NL85 RABO 0350214794
t.n.v.
Ouderraad O.B.S. Mildenburg
omschrijving
naam kind en groep en aantal strippen
30 strippen kost €52,50
10 strippen kost €20,00
Indien gewenst kunt u ook nog in de ochtend bij één van de overblijfcoördinatoren een
nieuwe strippenkaart contant kopen. U krijgt ook nog steeds melding als de strippenkaart
vol is.
Let op: losse overblijf (zonder strippenkaart) kan NIET digitaal betaald worden en dient bij
de overblijfcoördinatoren betaald te worden.

Luizencontrole
Vrijdag 9 september wordt er door ons team van vrijwilligers een luizen
controle uitgevoerd. Wij willen u verzoeken om ervoor te zorgen dat de
meiden geen vlechten, knotjes en of staarten in hun haar hebben.
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Schoolreis
Dinsdag 30 augustus zijn wij op schoolreis geweest. Het was een geweldige dag met
veel plezier. Helaas zat er ook een schaduwkant aan deze dag toen bleek dat wij een
leerling miste in de bus. Dit mag natuurlijk niet gebeuren.
De donderdag na de schoolreis hebben wij de procedures in het team besproken en de
afspraken scherp aangesteld om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt
denken aan:
 Personenwagen mee;
 Extra leerkracht als coördinator mee;
 Vaste plekken in de bus.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Vandaag was het de eerste woensdag van de maand waarin de lessen grotendeels in teken staan van natuur
en techniek. Hieronder een overzicht welke onderwerpen er in de groep zijn behandeld:
Gr. 1/2 dierentuin bouwen in stappen: vandaag de plattegrond, dag 2 de dierentuin bouwen en daarna de
dieren met de juiste voeding verzorgen.
Gr. 3/4 oefening baart slingerkunst: door zelf een slingerklok te maken krijgen de leerlingen meer tijdsbesef.
Gr. 5/6 huis- en tuinarchitecten: onderhoud van de schooltuin (schoffelen) en allerlei soorten huizen
ontworpen en gebouwd met kapla.
Gr. 6/7 proefjes met inhoud: allerlei soorten proefjes en gerekend met dm3, hoeveel liter past er in de
container op het schoolplein?
Gr. 8 zonne-energie: een project vol informatie.

