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15 september 2016

CBS School 59
Zuiderdiep 159
9521 AD Nieuw-Buinen
0599 212321
Cbsschool59@conod.nl

Agenda

Informatieavond

20-09-2016 Podiumplan groep
3/4/5, 10.30 uur

Op dinsdagavond 20 september organiseren wij onze jaarlijkse
informatieavond. Op deze avond zal niet de leerkracht de ouders
vertellen over het reilen en zeilen in de groep, maar de kinderen doen
dat zelf. Zij zijn vijf dagen per week op school en kunnen heel goed
uitleggen wat er op school allemaal gedaan en geleerd wordt.
U bent dus, samen met uw kind(eren), uitgenodigd om op 20
september tussen 18.30 uur en 19.30 uur naar school te komen. Uw
kinderen zullen u dan een rondleiding geven en u alles vertellen wat u
weten wilt. Uiteraard zullen wij dit samen met de kinderen
voorbereiden, zodat zij weten wat er van ze verwacht wordt. En als er
vragen zijn waar de kinderen het antwoord schuldig op moeten
blijven: de leerkrachten zijn die avond uiteraard ook aanwezig.

Sportmorgen
Op vrijdagmorgen 23 september organiseren wij voor alle kinderen een
sportmorgen in “de Splitting”. Het organiseren van deze morgen is alleen
mogelijk als we voldoende hulp van ouders kunnen krijgen. Er hebben
zich op dit moment nog niet voldoende ouders gemeld!
Alle kinderen worden die morgen in sportkleding om 9.00 uur in de
Splitting” verwacht. Mocht het vervoer naar de sporthal problemen
opleveren, laat het dan even weten. De morgen duurt tot 11.30 uur. De
kinderen moeten zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de
pauze. Ouders die willen komen kijken zijn welkom om vanaf de tribune
zoon- of dochterlief aan te moedigen.
Alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Ouderbijdrage
Het komende schooljaar hebben we weer veel extra activiteiten
gepland voor de kinderen, zodat het schooljaar nog leuker en
leerzamer wordt. Schoolreisjes, excursies, theaterbezoek, paasmaaltijd.
Allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden door uw
vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage bedraagt voor dit jaar:
Voor 1 kind
€ 27,00
Voor 2 kinderen € 50,00
Voor 3 kinderen € 68,00
Voor 4 kinderen € 85,00
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De kinderen van groep 3/4/5
gaan die ochtend niet gymmen.
20-09-2016 Informatieavond
18.30 – 19.30 uur
22-09-2016 Leerlingenraad
13.00 uur
23-09-2016 Sportmorgen,
kinderen ’s middags vrij
27-09-2016 Albertine ’s middags
afwezig i.v.m. IB-bijeenkomst
meester Bernard groep 3/4/5
28-09-2016 Start kinderpostzegels

Verjaardagen
21-09-2016 Joris uit groep 1.
Welkom op school!
30-09-2016 Arianne uit groep 7

We verzoeken u het bedrag voor 1 oktober over te maken op
bankrekeningnummer
NL52 RABO 03112 08 584. ‘Schoolfonds School 59 Nieuw-Buinen’.
Graag de naam van het kind vermelden.

Kinderpostzegels
Op woensdag 28 september gaat de actie Kinderpostzegels weer van
start. Alle kinderen van groep 6/7/8 mogen meedoen. De actie start om
klokslag 12.00 uur. Dat betekent dat de bovenbouwkinderen die morgen
een kwartier eerder naar huis mogen.

Kleuternieuws
Letterkoffer: Nick
Letter: H

Maandaggeld
We hebben gekozen om dit jaar mee te doen aan de actie: “IK GEEF
JOU….een voorraad zaaizaad” van Woord en Daad.
Voor € 2 krijgt een boer in Oeganda een kilo zaaizaad en kan hij aan de
slag om zijn landbouwopbrengst te vergroten. Op maandagmorgen
kunnen kinderen hun bijdrage aan deze actie meebrengen. Voor elke
€ 2,00 mogen de kinderen een zak zaaizaad kleuren op de poster in de
hal.

Thema: Herfst

Bijbelrooster
19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 29 september.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Elk weekend mag een kleuter
de logeerkoffer van Borre mee
naar huis nemen. Op maandag
komt de koffer dan weer terug
op school. Dit weekend mag
Borre bij Ryanna logeren.
De kinderen van groep 1, 2 en 3
mogen op woensdagmorgen
speelgoed mee naar school
nemen.

