
Nieuwsbrief oktober 2019 
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat uiteraard de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u alle 

linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. 

Ook zijn alle nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode er te lezen.  

 

Wilt u alle linkjes uit deze mail even openen? Zodat de informatie u ook echt bereikt? 

Belangrijke data 

2 t/m 11 oktober  Kinderboekenweek  

2 oktober, 9.30-10.30 uur  Herfstpad groep 1/2 a 

2 oktober, 10.45-11.45 uur Herfstpad groep 1/2 b  

2 oktober, 12.00-13.00 uur Kleedjesmarkt 

4 oktober  Schoolreis - groep 1-3 

8 oktober Aangekondigde brandoefening 

9 oktober Boekenmarkt 

14 oktober Verkeersles groep 5 t/m 7 

15 oktober Meeloopochtend groep 3 

15 oktober Verkeersles groep 3 en 4 (fiets mee) 

16 oktober, 8.15 uur Inloopochtend Aalscholver 

16 oktober Meeloopochtend groep 1/2 

16 oktober  Verkeersles groep 1/2 

18 oktober, 8.15 uur Inloopochtend Zilvermeeuw 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

28 oktober Luizencontrole 

30 oktober, 1, 5 en 7 november Meeloopochtenden groep 4-8 

 

Schoolreis 
Relevante informatie vindt u op deze nieuwspagina. We verwachten alle kinderen op de 

normale tijd in de klas. 

Groep 1-4 gaan naar Blijdorp en we verwachten om 16.45u weer terug te zijn. 

Groep 5-7 gaan naar de Beekse Bergen en we verwachten om 17.30u weer terug te zijn. 

 

Brandoefening 
Op 8 oktober vindt de eerste aangekondigde ontruimingsoefening plaats van het nieuwe 

schooljaar. De leerkrachten bereiden de kinderen hierop voor door het in de klassen te 

bespreken.  

 

Geen melk na de vakantie 
Maandag 28 oktober is er geen schoolmelk. Wilt u uw zoon/dochter zelf wat te drinken 

meegeven? Dinsdag 29 oktober krijgen de kinderen weer schoolmelk.  

 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Resultaat Schoolbrengweek 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1919-start-kinderboekenweek-kleedjesmarkt
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1918-schoolreis
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2255-meeloopochtend-groep-3
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/2262-meeloopochtend-groep-12
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1924-meeloopochtend-groep-4-tm-8
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8865-resultaat-schoolbrengweek


● Verkeerslessen 

● Trefwoord 

● Informatieochtend - leerlingen laten hun ouders zien wat ze leren 

● Jeugdfonds Sport & Cultuur 

● Eerste gymles van het nieuwe schooljaar is een feit! 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8803-verkeerslessen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8750-trefwoord
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8602-informatieochtend-leerlingen-laten-hun-ouders-zien-wat-ze-leren
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8501-jeugdfonds-sport-cultuur
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/8388-eerste-gymles-van-het-nieuwe-schooljaar-is-een-feit

