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Mededelingen van de directie.
Schoolbibliotheek.
Voor u ligt de eerste Schitter(bl)ing van het
nieuwe schooljaar en tevens ook de laatste die
u op vrijdag in uw mailbox gaat ontvangen. In
het vervolg gaan we de Schitter(bl)ing op
donderdag versturen. Omdat er tegenwoordig
heel veel informatie vanuit de groep via
klasbord naar de ouders gaat hebben we
besloten om de Schitter(bl)ing niet meer elke 14
dagen te laten verschijnen, maar 1 keer in de 4
weken. Onze volgende Schitter(bl)ing verschijnt
op donderdag 26 oktober 2017.
Onze leerlingen van groep 7-8 zijn gestart met
het project “Van Vakwerk tot Meesterwerk” De
nadruk ligt op beroepen met een technisch
karakter. Dit project biedt de leerlingen een
prachtige kans om met diverse beroepen,
technieken en de werkvloer kennis te maken.
De nadruk ligt op beroepen met een technisch
karakter, het werk van vakmensen. In
verschillende stappen doen de leerlingen allerlei
technische vaardigheden op om hun
meesterwerk te realiseren. Op maandag 6 en
dinsdag 7 november (dit is anders dan in de
jaarkalender staat) presenteren de leerlingen
hun werkstuk op school. Op donderdag 16
november is de finale bij de Rabobank
Oosterhout. Wij wensen alle leerlingen veel
plezier en succes bij het maken van hun
meesterwerk.

Op donderdag kunnen
de kinderen weer
boeken lenen in onze
schoolbibliotheek.
Ouders helpen bij het
uitlenen. Daar zijn wij
heel blij mee. Wij zijn
nog op zoek naar enkele ouders die op
donderdagmiddag willen helpen bij het uitlenen. Je
bent ongeveer 1 keer per zes weken aan de beurt.
Heb je belangstelling, meld je dan even aan op het
volgende mailadres:
info.schittering@dewaarden.nl

Dit schooljaar is mijnheer René op Maandag en
woensdag aan het begin van de ochtend op De
Schittering aanwezig. Als mijnheer René er niet
is nemen juffrouw Lieke en juffrouw Esther de
taken van mijnheer René over en zijn zij voor u
als ouders het aanspreekpunt.
Een ouder stuurde ons een berichtje door dat zij
bij haar kind twee teken had ontdekt na het
spelen in de omgeving van de school en rond
het trapveldje achter de Dagwinkel. Het is
daarom verstandig om uw kind(eren) extra op
teken te controleren na het buitenspelen.

Kalender:


Donderdag 26 oktober 2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetjes nummer 2 van het
schooljaar 2017-2018.










Maandag 25 september, studiedag.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Woensdag 27 september start verkoop
Kinderpostzegels.
Woensdag 4 oktober start van de
Kinderboekenweek.
Donderdag 5 oktober is de school
gesloten vanwege de landelijk
onderwijsstaking.
Vrijdag 13 oktober begint voor alle
leerlingen om 12.00 uur de
herfstvakantie.
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20
oktober herfstvakantie.
Woensdag 25 oktober controle
hoofdluis.

