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Belangrijke data
Ma 3 t/m do 7 oktober:
Dinsdag 4 oktober:
Woensdag 5 oktober:

Digitaal intekenen oudergesprekken
Opnamevieringen bovenbouw/ paarse Roos
Opnameviering onderbouw
Start Kinderboekenweek

Opnamevieringen
De komende weken vinden de opnamevieringen in de diverse bouwen plaats. Na een aantal weken
van ‘wennen’ in de nieuwe stamgroep, worden de nieuwe kinderen in een viering officieel opgenomen
in de groep. Dinsdag a.s. is deze viering voor de onderbouw. Om de kinderen niet te lang in spanning
te houden, hebben wij ervoor gekozen om deze viering van 9.00 - 10.00 uur plaats te laten vinden.
Een viering in de intimiteit van de bouw en van de groep en dus zonder ouders.
De bovenbouwgroepen en de Paarse Roos zijn verdeeld over vier avonden. Ouders zijn hierover middels een brief geïnformeerd. De viering van de middenbouw vindt een week later plaats, en wel op
vrijdag 14 oktober. Ouders van de middenbouw ontvangen hierover nog digitaal een brief.

Geïnspireerd?
Vorige week hebben we veel ouders en grootouders ontvangen op het Leerplein. De reacties waren heel leuk: “Wat leren de kinderen
veel, wat werken ze zelfstandig, wat zie ik
veel creativiteit, wat een werkplezier….” Veel
complimenten kregen alle medewerkers over
hun geduld en toewijding. Misschien bent u
geïnspireerd om op het Leerplein mee te helpen onze kinderen nog meer te leren zelfstandig hun vragen te onderzoeken of samen
met hen te experimenteren om een vraagstuk
op te lossen. Samen praten, spelen, werken
en dan vieren bij de afsluiting. Wij weten zeker dat u voldaan en met een glimlach naar
huis gaat! Heeft u interesse om incidenteel of
structureel mee te helpen?
Graag een mail naar leerplein@delanteerne.nl
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Ouderkoor Lanteerne
Het ouderkoor van De Lanteerne, The
Nightingales, is altijd op zoek naar
nieuwe leden. Alle ouders (vrouwen
én mannen) met kinderen op De Lanteerne mogen meedoen. We zingen
bekende popnummers, met uitstapjes naar bijvoorbeeld Kerstliedjes, en
altijd meerstemmig. Je hoeft géén
zang- of koorervaring te hebben om
mee te doen, zelfs noten lezen is niet
noodzakelijk. We zingen voor de lol!
Heb je zin om aan te sluiten? Of misschien vind je het leuk om tijdens
één van onze repetities alvast vrijblijvend te komen kijken, luisteren en
zingen. We zingen eens in de twee
weken op vrijdagavond om 19.45 op
het Leerplein. De eerstvolgende repetities zijn 30 september en 14 oktober.
Vragen? Stuur een e-mail naar
nightingaleslanteerne@gmail.com

Vele handen, maken licht werk!
Deze week en komende week zijn/ worden er tijdens de gymlessen judoclinics gegeven aan alle
groepen. Aan het eind van volgende week is er een groot aantal pakken dat na alle inspanningen
gewassen moet worden.
Wilt u hieraan een bijdrage leveren door een aantal thuis te wassen? Dan graag per mail even aangeven bij Rob Artz: r.artz@delanteerne.nl
Heel hartelijk dank!!!!!

