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Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij als school weer ingeloot
voor gratis schoolfruit. Vanaf dinsdag 14 november
zullen de kinderen daarom op de dinsdagen,
woensdagen en donderdagen diverse soorten fruit
van school aangeboden krijgen.
Deze schoolfruitactie loopt tot half april…

Prietpraat
Hieronder een aantal van deze uitspraken van
afgelopen week:
• Juf: kijk eens zij loopt met blote sokken. (blote
voeten)
• Juf ik heb ook open mouwen (korte mouwen)
• We hebben een B-tafel met dingen die de
letter B hebben; kleuter brengt jojo mee.
Juf; JOJO, hoor jij de B?
Nee juf maar hij is wel Blauw!!

Maandag 6 en dinsdag 7 november a.s. om 19.30
uur zijn de jaarlijkse voorlichtingsavonden voor de
ouders van groep 8 leerlingen. De avond wordt
georganiseerd op de locatie Buys Ballot en wordt
centraal geopend in de aula door rector/bestuurder
Hanneke Koster. Daarna geeft brugklascoördinator
Kirstie van Tongerlo toelichting op de af te leggen
route naar het Cambium College, zoals de
Doedagen, het Open Huis en de
kennismakingsmiddag eind juni. Ook wordt
uitgelegd hoe de aanmelding en plaatsing in zijn
werk gaat.
Na het centrale gedeelte kiezen ouders uit één of
twee voorlichtingsrondes waarin de deelschool
(bb/kb, tl, havo en vwo) centraal staat. Deze
presentaties geven een indruk van de begeleiding
van de leerlingen, het type onderwijs dat wordt
gegeven op de afdelingen en welke
talentontwikkelingen er zijn. De presentaties van
deze avond zijn binnenkort na te lezen op de
website va het cambium onder het kopje info groep
8 – informatiemomenten. Uiteraard zijn alle
geïnteresseerde ouders van harte welkom op één
van deze avonden.
Gevonden Voorwerpen – 6 november
In de grote hal liggen de gevonden spulletjes.
Kijk even of er iets bij ligt wat je kwijt bent

Vriendjes en vriendinnen Voetbal
Cas de Kat Kleur- en leesfeest.
8 november 2017 van 15:30-16:30 uur
Toegang is gratis.
Schrijfster en illustrator Connie Snoek komt in de
Bibliotheek Ammerzoden voorlezen uit haar boek
Cas de Kat. Er is ook een kleurwedstrijd! Wie Cas de
Kat het mooiste inkleurt wint het prachtige
prentenboek! De middag wordt in samenwerking
met The Read Shop Hedel georganiseerd.
De kleurplaten zijn af te halen in de bibliotheek en
bij The Read Shop Hedel.
Cas de Kat is
het eerste boek van
Connie Snoek uit
Nederhemert en
is afgelopen
zomer verschenen.
Het boek is die
middag te koop.

Voor de kinderen uit de groepen 1
t/m 5 organiseert
voetbalvereniging Jan van Arckel
weer 2 dagen om lekker te komen
voetballen met een vriendje of
vriendinnetje. Dus, zit je in groep
1, 2, 3, 4 of 5 en lijkt het je leuk
om eens mee te trainen, dan is dit
het juiste moment! Zorg wel dat je voetbalschoenen
en scheenbeschermers draagt.
Wellicht kan je die van iemand
lenen.
Wanneer ?
Woensdag 8 nov van 18.0019.00 u woensdag 15 nov van
18.00-19.00u
Waar ?
Op sportpark D’n Huybert,
Heiligenweg 2, 5324 JP Ammerzoden.
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