Nieuwsbrief 04 /9 oktober 2020
Beste ouders/ verzorgers,
Wij wensen u een fijne herfstvakantie, met tijd en aandacht voor elkaar. We hopen dat iedereen
gezond en wel blijft.
Wij hebben vandaag de Kinderboekenweek afgesloten met mooie voorstellingen van iedere groep,
wat hebben wij van de leerlingen genoten en wat vonden sommigen het spannend om iets voor de
hele school voor te dragen.
Na de herfstvakantie werken wij in 9 weken toe naar de Kerstvakantie, dat is altijd een drukke
periode. Dat wij door Corona geen traditionele Sinterklaas en Kerstviering zullen hebben dat is
zeker. Voor de kinderen gaan wij ons best doen om binnen de geldende maatregelen er alsnog een
fantastische periode van te maken, de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Voor nu, geniet van het samenzijn en we zien alle leerlingen graag weer op dinsdag 20 oktober
terug.
Vooruitblik
Vrijdag 9 oktober
Ma 12 t/m 16 oktober
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag personeel, alle leerlingen vrij
Start school leerlingen

Activiteiten herfstvakantie
In de herfstvakantie worden er altijd leuke activiteiten
georganiseerd door verschillende instanties. Zie hier de
folder van de muziekschool! De Muziekschool heeft herfst
op het Plein samen met Solid Ground Movement in en om
de muziekschool bij het Waterlandplein
Hartstikke leuk om mee te doen! Verder zijn er in Noord nog
de volgende dingen te doen:
Zo heeft Hotmamahot een herfstkamp in het Noorderpark.
https://hotmamahot.nl/rimboe/
De DAT!school heeft een Film & Theaterkamp op de
DAT!school 10 oktober: 14:00-17:00 film 11 oktober:
14:00-17:00 film 12 oktober: 14:00-16:00 theater +
montage 13 oktober: 14:00 16:00 filmrelease +
castingworkshop.
Wijsneus heeft activiteiten in de tuin van de Tolhuistuin.
Floradorp Ranch vindt weer plaats bij het Vikingpad 28.
https://sterrenmakers.nl/activiteit-categorie/sport/?_sfm_vakantie_activiteit=Ja
Extra sport activiteiten op www.noordbeweegt.nl en verder zie ook de activiteiten op
www.sterrenmakers.nl ook voor de oudere doelgroep. (ook in de bijlage de nieuwsbrief sport).

