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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

Agenda 

Donderdag, 4 november 

- Voorleeswedstrijd 

Mededelingen 

Van de schoolleiding 
 
Zoals u waarschijnlijk ook al weet, beraadt de regering zich op mogelijke invoering van verscherpte 
coronamaatregelen. We wachten dat maar rustig af en als er maatregelen in school nodig zijn dan 
houden we u op de hoogte. 
Ondertussen zijn we nog steeds blij met uw oplettendheid en medewerking om de besmettingen op 
school zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
Een fijn weekend gewenst! 
 

Voorleeswedstrijd en lunch 

Donderdag 4 november houden wij ’s ochtends de voorleeswedstrijd van onze school. De winnaar 
van elke groep doet mee voor een mooie prijs. 
Daarna krijgen de leerlingen een verzorgde lunch. U hoeft dus alleen te zorgen voor fruit/koekje en 
drinken voor de ochtendpauze.  
We hopen op een gezellige dag! 

 

Kerstviering 
De kerstviering stond op maandag, 20 december in de planning dit moet echter donderdag, 23 
december zijn.  Vanaf 14.15 uur bent u als ouder uitgenodigd om samen met de kinderen 
kerstliederen te zingen.  
 

Online informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen groep 7, 8 en voortgezet onderwijs 
Speciaal voor ouders met een kind in groep 7, 8 of op het Voortgezet Onderwijs organiseert Tactus 
Verslavingszorg in samenwerking met Helder Theater een online informatiebijeenkomst op 
woensdagavond 3 november van 19.30 tot 21.00 uur.  
 
Centraal staat de invloed die je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. Acteurs 
spelen scenes afgewisseld met interessante theorie. Hoe zit het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? 
Ouders krijgen uitleg en tips om met hun toekomstige puber om te gaan.  
Het programma duurt 90 minuten en kan vanuit huis gevolgd worden. De avond wordt online 
aangeboden. Aanmelden kan via  www.tactus.nl/ziendrinkendoetdrinken 
 

  

http://www.tactus.nl/ziendrinkendoetdrinken


De avond wordt georganiseerd in het kader van de landelijke Alcoholactieweek, een nieuwe 
landelijke campagneweek ‘Zien drinken, doet drinken’ die gaat over voorbeeldgedrag van ouders. 
De focus ligt daarom op alcohol. 
 
Met Vriendelijke groeten, 
 
Arjan van Roon (dinsdag t/m vrijdag) 
Tactus Preventiewerker Nunspeet, Elburg, Oldebroek
 

29 oktober 5e nieuwsbrief 

4 november voorleeswedstrijd 

12 november 6e nieuwsbrief 

15 november -
22 april 

schoolfruit 

24 november Sinterklaasfeest 

26 november 7e nieuwsbrief 

10 december 8e nieuwsbrief 

23 december  kerstviering 

24 december 9e nieuwsbrief 
Kerstvakantie 
vanaf 12.00 uur  
t/m 7 januari 


