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De Triangel gaat voor gouden sterren met Wecycle-inzamelactie

Agenda

Tot half november zamelen wij afgedankte kleine
elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een
beloning en een Wecycle Recycle Certificaat met
zoveel mogelijk gouden sterren. De inzamelactie
wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens een
bedrag doneert aan Stichting Jarige Job. Wecycle
organiseert de inzameling en recycling van
afgedankte kleine elektrische apparaten en
energiezuinige lampen (e-waste).

Weeksluitingen
19 oktober 2018
Groep 6 om 08.30 uur
Groep 3 om 11.45 uur

U vindt de Wecycle doos bij de ingang van de school.
Mocht u het leuk vinden om thuis een "Wecycle mini
inleverbak" te hebben staan, dan hebben wij hiervoor
30 gratis bouwplaten liggen. Af te halen voor
schooltijd in het directiekantoor. Op is op!
Doet u ook mee met de inzamelactie?!
———————————————————————————————————————

5 november
Groep 7 om 8.30 uur
Groep 4a om 11.34 uur

Gevonden voorwerpen

Schoonmaakavond 2
14 november a.s.

Het is niet te geloven maar de bak met gevonden voorwerpen zit weer vol.
Tot vrijdag a.s. kunt u nog terecht om bekers, lunchdozen, kleding, schoenen
van uw kind(eren) op te halen. Wat overblijft gaat vervolgens naar een goed
doel.
——–—–—————————————————————-—————————————Er is een vraag uit de leerlingenraad:

29 oktober 2018
Groep 5 om 8.30 uur
Groep 1/2 b om 11.45 uur

Luizencontrole 31 oktober
a.s.

Meegegeven: Bijlage: Knutselmiddag in
de Schakel

Zou u niet meer in de zijweg van de school willen parkeren, staan wachten
op u kind. Het zorgt voor gevaarlijke situaties, want er komen fietsers uit en
die kunnen niet altijd alles goed zien. En dat proberen we te voorkomen.
Met vriendelijke groet van de leerlingenraad
———————————————————————————————————————
Vanuit KNA
Hallo ouders van groep 4, 5 en 6,
Muziekvereniging KNA-Lunteren organiseert ook dit jaar een AMV-cursus. De
cursus duurt 25 lessen en levert een mooie basis aan muzikale vaardigheden
voor uw kind. De kosten hiervoor zijn 150euro. Heeft uw kind hier
belangstelling voor, dan kunt u contact opnemen met docente Nyncke de
Vries (nynckedevries@gmail.com).
Dan neemt zij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Ps. Heeft u wel gemaild, maar nog geen antwoord van haar gekregen, wilt u
dan nogmaals mailen. Er is een mogelijkheid dat de mailgegevens verkeerd
zijn ingevoerd.
———————————————————————————————————————
Uitnodiging open les
U bent van harte welkom om een les sociaal emotionele ontwikkeling bij te
wonen!
Datum: maandag 5 november groep 1 t/m 8
Tijdstip: 13.30 uur- 14.00 uur
*Later dit schooljaar zal nogmaals op donderdag 14 februari een open les
gepland worden voor ouders die op maandag 5 november niet in de
gelegenheid zijn de open les te bezoeken.

CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg
door als school, gezin en kerk samen te werken

