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Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto Voor altijd jong!
Er zijn in die weken allerlei activiteiten, denk aan:
 7 oktober: spelletjesmiddag met opa’s en oma’s
 11 oktober: groepsbezoek bibliotheek
 12 oktober: 2e handsboekenmarkt
 14 oktober: afsluiting
Vandaag was de opening van de Kinderboekenweek. Op het schoolplein rolden en schuifelden wel hele
rare oma’s en een opa rond. Zij kwamen kijken naar het nieuwe schoolplein en hadden wel zin in een
rollator race. Na het losmaken van de spieren gingen zij van start. En na een niet altijd even eerlijke
race mogen wij mevrouw van Marion feliciteren met de winst.

“Mildenburg-Halloween tocht”
Vrijdag 28 oktober wordt door de Ouderraad de “MIldenburg-Halloween tocht”
georganiseerd. Er zijn twee routes waaruit in overleg met ouders wordt gekozen:
1. Een spelletjesroute met spannende posten, vertrek tussen 18.30 en 19.00
2. Een Halloween-horror-tocht door het bos voor de echte bikkels, vertrek
tussen 19.15 – 19.45
De start is vanaf het schoolplein van obs Mildenburg en als tip denk aan:
 Dat we de tocht wandelend afleggen
 Jullie graag verkleed zien in Halloween stijl
 Het meenemen van een zaklamp
 Op de juiste tijd starten
Vandaag is er een brief meegegeven voor het opgeven voor de gekozen tocht en een
brief voor hulp van enthousiaste ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en vele
anderen. Wij hopen de strookjes voor 12 oktober terug te zien bij de overblijftafel
en er op 28 oktober samen een griezelige avond van te maken.
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Diploma
Via Vinci Academy verklaart dat de post
HBO opleiding tot:

Taalexpert

Diploma uitreiking
Op maandag 3 oktober was de eerste
diploma uitreiking van het Post-HBO
traject Taalexpert.
Als enige primo school waren er van obs
Mildenburg vier leerkrachten die het
diploma kregen en daar zijn wij trots op.
Gefeliciteerd dames!

Met goed gevolg is afgerond door:
Petra Dul
Suzanne Weerheim
Amanda Bechtum
Janey Köhne

Beste ouders/ verzorgers,
In de week voor de herfstvakantie zijn er speciale gymlessen.
De ouders kunnen tijdens de gymlessen van hun kinderen namelijk meedoen!
Op deze manier kunt u zelf ervaren dat de gymlessen tegenwoordig op een andere manier gaan dan
vroeger. En wat is nou leuker dan met uw kind lekker sporten.
Mocht u niet kunnen dan zijn uiteraard de opa's en oma's welkom.
Het enige dat u nodig heeft is sportkleding en gymschoenen.
Nu ik het toch over sportkleding heb, wilt u er voor zorgen dat uw kind/kinderen goede gymkleding
heeft. Een sportbroek, shirt en gymschoenen met een stroeve zool. Dit i.v.m. de veiligheid.
Met sportieve groeten van Meester Vincent

