Schooljaar 2017-2018

Koerier 3, 6 oktober 2017

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda:
4 t/m 13 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober

Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag

Geachte ouders en verzorgers,

Welkom: Momen. We wensen je een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Wijziging telefoonnummer
Vanaf vandaag is de school alleen nog te bereiken onder nummer 035- 621 64 30. Het
nummer van de kleuterafdeling is niet meer in gebruik. U moet dus alle ziekmeldingen
melden via het bovengenoemde nummer of door het versturen van een mail naar de
leerkracht van uw kind.

Thema Kinderboekenweek: Griezelen. Motto: Gruwelijk eng!

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in
de Kinderboekenweek 2017. Dat belooft een
loeispannende week te worden. Bij de opening van de
Kinderboekenweek heeft iedere groep een nieuw
spannend voorleesboek ontvangen. We gaan deze
periode extra veel genieten van leuke boeken, muziek
en activiteiten rond alle kinderboeken. In de bovenbouw
houden we voorleeswedstrijden en op vrijdag 13
oktober is de voorleesfinale. Wie gaat de
voorleeskampioen van onze school worden? Op de
laatste dag van de Kinderboekenweek (vrijdag 13
okotber) mogen alle leerlingen verkleed op school
komen.
Schoolfoto’s
Deze week hebben alle leerlingen van de leerkracht een inlogkaartje ontvangen. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens kunt u
thuis inloggen op www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur,
acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden
(bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partners), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op
de site. Foto Koch biedt een gratis groepsfoto als u vóór 17 oktober reageert, ook als u
verder geen pakket bestelt.

Schoolreisje

Alle kinderen hebben zichtbaar
genoten van de schoolreisjes. De
bovenbouwgroepen in Drievliet en
de onderbouw in dierentuin
Amersfoort. Het weer was prachtig
en in beide parken was veel te
beleven. Op de website kunt u de
foto’s bekijken.

Groepsouders
Groep 1-2a: Isabelle Vos (Natteo), Linda van Kampen ( Sven), Dagmar Zwannenveld
(Benjamin)
Groep 1-2 b: Sandra Perez Torres (Myron), Samira Charkaoui (Nora)

Groep 1-2c: Mandy Dorland (Hailey), Judith Hamming (Amy)
Groep 3: Stephanie Franke (Bas), Jolanda Zoetelief (Myrthe)
Groep 4a: Caroline Oostveen (Aafke)
Groep 4b: Patricia Meyer (Carlijn), Michelle Jonker (Frédèrique)
Groep 5: Vanessa Bus (David), Tamara de Groodt (Jamie), Marjolein van den Brink ( Tess)
Groep 6: Twan Hendriksen (Jort), Annemiek Hek (Victor), Floortje Gockel (Quirine)
Groep 7: Aline Machiels (Merit), Sandra Koster (Wesley)
Groep 8: Marieke Jansen (Joy), Michelle Verhaaff ( Britt)

Volgende Koerier verschijnt op 20 oktober 2017

