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…………………………………………………………………………………………………………………………………
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben per e-mail, dan kunt u hem ook vinden op
onze website. Hebt u (tijdelijk) geen internet dan kunt u een papieren exemplaar vragen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Belangrijke data

schoolfotograaf
start kinderboekenweek
margedag (leerlingen vrij)
voorstelling Laaktheater gr.1 t/m 4
afsluiting van de kinderboekenweek
open dag zwembad
herfstvakantie
bezoek aan Humanity House groep 8
ouderavond over voortgezet onderwijs
margedag (leerlingen vrij)
sinterklaasfeest
margedagen (leerlingen vrij)

dinsdag 2 oktober
woensdag 3 oktober
maandag 8 oktober
dinsdag 9 oktober
vrijdag 12 oktober
woensdag 17 oktober
ma 22 oktober t/m vr. 26 oktober
maandag 29 oktober, 9.15 uur
dinsdag 30 oktober
vrijdag 2 november
woensdag 5 december
donderdag 6 en vrijdag 7 december

………………………………………………………………………………………………
margedag maandag 8 oktober: leerlingen vrij

De leerkrachten hebben deze dag een studiedag, de leerlingen zijn vrij.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
margedag vrijdag 2 november: leerlingen vrij
Op 2 november bestaat de Stichting De Haagse scholen 10 jaar. Dit wordt gevierd met
lezingen in de middag en een feest in de avond. ’s Ochtends hebben de leerkrachten een
studieochtend, zij worden geïnformeerd over de werkwijze van de Stichting leerKRACHT
en volgen intervisie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wijziging margedagen
Op vrijdag 7 december is er een nieuwe margedag ingepland. De leerlingen zijn dan vrij
van school. Deze margedag komt in plaats van de margedag op woensdag 20 maart.
Dus de margedag van woensdag 20 maart vervalt.

………………………………………………………………………………………………………………………………….
open dag zwembad op woensdag 17 oktober
U bent van harte welkom om de zwemles bij te wonen op woensdag 17 oktober.
De verdeling van de groepen is als volgt:
1) Van 9.15 tot 10.00 uur zwemmen de groepen 4 en 5
2) Van 10.10 tot 10.55 uur zwemmen groep 5/6 en 6/7 en enkele leerlingen van gr.
7/8A
3) Van 10.55-11.40 uur zwemmen de groepen 3, 7 en 7/8
Wij zwemmen in zwembad De Blinkerd, Seinpoststraat 150, 2586 HC Den Haag.

kinderboekenweek op school
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar vriendschap. Op school wordt er rond
dit thema van alles georganiseerd. Alle groepen hebben een boek gekregen met dit
thema. Op vrijdag 12 oktober vanaf 13.45 uur is er een muziekvoorstelling voor alle
groepen als afsluiting van de kinderboekenweek.

…………………………………………………………………………………………
Bericht voor de ouders van leerlingen van groep 7 en 8

Op dinsdagavond 30 oktober is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs
voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 7 en 8.
Voor deze avond krijgt u nog een uitnodiging.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
schoolfotograaf
Op dinsdag 2 oktober om 11.00 uur komt de schoolfotograaf op onze school.
Het fotopakket van de fotograaf kost € 11.
Het fotopakket bestaat uit 1x portret 13/18 cm, 1x ¾ poseportret 13/18 cm, 2x portret
9/13 cm, 4x portret 4/6 cm, 8 pasfoto’s en een groepsfoto.
Als de foto’s klaar zijn krijgt uw kind het pakket mee naar huis. In het pakket staat hoe u
kunt betalen. U bent niet verplicht de foto’s te nemen. Wilt u de foto’s niet dan kunt u de
foto’s mee teruggeven.
De ouders die zich hebben opgegeven om een broertje/zusje foto na schooltijd te
laten maken krijgen van de school apart een mailtje. Hebt u zich opgegeven, maar hebt
u maandag nog geen mailtje gekregen, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie.
Tel: 0703556631, e-mail: administratie@enbs.nl

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Opbrengst zomerfeest 2017
Van de opbrengst van het zomerfeest van 2017 zijn 2 stepjes en buitenspeelgoed
(diabolo’s etc.) besteld. De stepjes zijn bestemd voor alle leerlingen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
verzoek:
Heeft uw kind een verschoning van de Buitenschool mee naar huis gekregen, wilt u dit
dan weer gewassen mee teruggeven. Bij voorbaat dank.

………………………………………………………………………………………………………………………
ingezonden mededeling:
Aangeboden door Centrum Jeugd en Gezin Den Haag:

Theatervoorstelling voor ouders/verzorgers van pubers

SHAME & SHARE
Door Stichting Theaterhart
Over cyberpesten en social media
Een bijzondere avond vol interactie voor alle Haagse ouders met pubers. Je gaat door de
voorstelling echt ervaren wat de gevolgen zijn van cyberpesten voor pubers. Met ruimte
voor discussie over de verantwoordelijkheid ove (pest)gedrag, social media en online
gedrag.
Datum: woensdag 3 oktober
Tijd: inloop 19.30, start 20.00 uur, einde 21.30 uur
Locatie: Segbroekcollege, Goudsbloemlaan 131
Kosten: gratis
Aanmelden verplicht, per mail naar contact@cjgdenhaag.nl
onder vermelding van naam, aantal deelnemers, uw e-mailadres en de eerste 4 cijfers
van uw postcode.
Ingezonden mededeling:

VakantiepasClub
Bij de VakantiePas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor
de herfstvakantie. Op die activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de
VakantiepasClub. Alle basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden op
www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de website met alle activiteiten.

………………………………………………………………………………………………………………………
Ingezonden mededeling:

Madurodam Marathon
Zondag 7 oktober organiseert Madurodam samen met de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind de Madurodam Marathon. De enige stadsmarathon zonder drempels
voor het goede doel.
De Madurodam Marathon is een marathon op de schaal van 1:25, net als Madurodam, en
is 1,69 kilometer lang. Als renner, bladerunner, blindrunner, Racerunner en non-runner (je
mag ook wandelen) kun je meedoen. De marathon is voor iedereen toegankelijk. Ook
volwassenen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich met of zonder kind inschrijven voor de
Family en Friends run. Kinderen die zonder begeleiding kunnen en mogen lopen schrijven
zich in voor de Individuele run.
Maak gebruik van de Early Bird korting (tot 30 september) en schrijf je snel in zodat je nog
tijd hebt om te oefenen en geld op te halen voor het goede doel. Iedereen die zich inschrijft
krjigt een startbewijs, medaille, goodybag én mag 3 supporters meenemen om
aangemoedigd te worden in het park. Schrijf je in: www.madurodammarathon.nl
Alle deelnemers zamelen geld in voor onze
partner, de Nederlandse Stichting van het
Gehandicapte Kind, NSGK. Een stichting die
zich sterk maakt om kinderen met een
beperking mee te laten doen in de
samenleving. Het geld wordt besteedt aan
het project “Samen naar school’. Jaarlijks zijn
er namelijk ruim 10.000 gehandicapte
kinderen die geen onderwijs krijgen omdat ze
niet naar school kunnen.
Mis dit unieke event niet. Early Bird korting tot 30 september dus schrijf je nu snel in.
Madurodam Marathon, de stadsmarathon waar ieder kind wint
Tot zondag 7 oktober!

