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Uit de school

Info.tarissing@cbo-meilan.nl

Oktober
6 CBO Meilan dag, kinderen vrij
9 Weekopening groep 6
10 Dag van de Duurzaamheid
18 Pannenkoekendag
20 BLP ochtend
23 Herfstvakantie

Voor de vakantie hebben we de
meubels van het lesplein
weggedaan. Het plein was klaar
voor het nieuwe meubilair wat in
de vakantie zou komen. Helaas
kwam het niet. Nu staat er
tijdelijk meubilair. (Dat is ook wel
te zien) We kunnen niet wachten
tot het half oktober is, want dan
verwachten we het nieuwe
meubilair, wat het lesplein een
eigentijdse uitstraling gaat geven.

Informatieavond
We willen u uitnodigen voor
de informatieavonden van de
groepen van uw kind (eren)
Op deze informatie krijgt u
informatie over het aanbod in
de groepen. Een informatieve
avond met een informeel
karakter.
Maandag 25 september
Groep 1: 19:15 uur-20:00 uur
Groep 2: 19:15 uur-20:00 uur
Groep 7/8:20:15 uur-21:00
uur (Het Bornego wordt
uitgenodigd, mochten zij niet
kunnen dan hoort u zo spoedig
mogelijk een nieuwe datum van Juf
Jetske)

Oud papier
4 oktober
Fam. Meijer
Fam. Van der Meulen

Bieb
Vrijdag 16 september gaat de
Bieb weer open.

Nieuwe leerlingen

Kalender 2017-2018
September
13,14,15 Groep 7/8 op Kamp
25 Info avond groep 1, 2 en 7/8
26 Info avond groep 3, 4/5 en 6
27 Kinderpostzegels groep 7/8
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Dinsdag 26 september
Groep 3: 19:00uur-19:45 uur
Groep 4/5: 19:45 uur-20:30
uur
Groep 6: 20:30 uur- 21:15 uur

Groep 1
Jens Tabak
Francesca Veen
Jorrit Nijdam

Welkom en veel plezier
op De Tarissing!
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Eerste Contactmoment
In de periode tot aan de
herfstvakantie wordt u
uitgenodigd voor een
startgesprek. Dit eerste 10
minutengesprek staat in het
teken van kennismaken. Uw kind
krijgt voorafgaand een formulier
mee naar huis, waarop u wat
over u kind kan vertellen. U kunt
dit formulier ook samen met uw
kind invullen ter voorbereiding.
Dit formulier komt na het
gesprek in het Portfolio van uw
kind. Bij de klassen hangt een
intekenlijst met mogelijke data
voor het gesprek, daar mag u zelf
uw naam opschrijven.
We zien u graag!

5 Oktober?
Bovenschools wordt er
besloten of we gaan staken of
niet. Zo snel ik meer weet
hoort u het van mij.

Nijsgjirrich
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Pannenkoekendag
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Woensdag 18 oktober
Woensdag 21 februari
Woensdag 25 april
Op drie woensdagen willen we
tussen de middag
pannenkoeken eten. Hiermee
maken we van het op school
eten een feestje. We hebben
hiervoor wel uw hulp nodig.
We willen u vragen om deze
pannenkoeken te bakken.
Wanneer u een pak
pannenkoeken bakt en deze
naar school wilt brengen rond
lunchtijd, dan kunnen de
kinderen hiervan smullen. Bij
de deuren hangen lijsten
waarop u uw naam kunt
invullen. We zien uw hulp
graag tegemoet.
Alvast bedankt!
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