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Nieuwsbrief 1
Herfstvakantie

Voorleesontbijt
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘Voor altijd jong’.
Er zijn door kinderen de meest mooie verhalen verteld, opgeschreven of verbeeld over hun eigen
opa’s en oma’s die door hen ook jong gehouden worden. In de bovenbouw hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een voorleesontbijt. Er zijn deze ochtend in de groepen heuse gouden griffels en penselen verdiend. Daarover in een volgend bulletin meer.
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Bestuur oudervereniging
Op 19 september is de BOV voor het eerst dit schooljaar weer bij elkaar geweest.
Goed nieuws is dat de kascommissie de begroting heeft goedgekeurd en dat de ouderbijdrage onveranderd is gebleven. Als BOV zijn we verheugd dat ons team vanaf dit schooljaar versterkt wordt
door een extra lid. Komend jaar gaan we jullie benaderen voor ons plan ouders voor ouders. We weten namelijk zeker dat er veel ouders zijn die het leuk vinden om vanuit hun eigen interesse of vakgebied een workshop aan te bieden aan andere ouders en ons allemaal een beetje (onder)wijzer te
maken. Schroom niet ons hierover te benaderen en je alvast op te geven.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 1 november.

Grenzen verleggen tijdens Gelderse Museumdag

De Gelderse Museum dag op zaterdag 22 oktober staat in het teken van grenzen verleggen. Op die
dag kunnen bezoekers in de regio Arnhem-Nijmegen bij 25 musea terecht. Zo is in Arnhem Huis Zypendaal te bezoeken. Voor de kinderen is er een speurtocht. De deelnemende musea zijn in ieder
geval open van 11.00 tot 16.00 uur voor maximaal 1 euro. De Gelderse Museumdag is vooral bedoeld om gezinnen met kinderen kennis te laten maken met het museum. Een overzicht van alle
musea en wat er te doen is staat op geldersemuseumdag.nl.

