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Kalender
27-9
4-10
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17-10

sportdag
informatieavond VO groep 8
dag van de leerkracht, alle
leerlingen vrij
start kinderboekenweek
oud papier
herfstvakantie

Onderzoek fusie (allen)
Deze rubriek staat er
wekelijks in, soms
hebben we niet veel
nieuws te vertellen,
maar andere weken..
Dinsdag 4 oktober vindt het
startoverleg plaats met Fenom, Wim
en Maaike. In de volgende nieuwsbrief
krijgt u eindelijk informatie over het
traject 
Enigszins teleurgesteld moeten wij u
melden dat geen enkele ouder zich
heeft gemeld voor de Mr/regiegroep “
Fusie”. Dit betekent dat er tijdens het
fusietraject geen
oudervertegenwoordiging vanuit de
Torteltuin zal zijn.
Personeel
Juf Maureen is oma geworden van een
prachtige kleindochter, Lois!
Mocht juf Maureen een beetje afwezig
lijken dan komt dat doordat zij op een
“roze “wolk zit 
Plastic doppen sparen
In de hal bij de kleuters staan twee
blauwe bakken waarin we plastic
doppen sparen. Juf Yvonne heeft ze
nodig voor een activiteit in haar klas en
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wat over is gaat naar “Stichting
hulphond”. De stichting krijgt per kilo
doppen geld voor de training en
verzorging van de hulphonden.
Vanuit groep 1-2
Feest in groep 1-2
Op donderdag 29 september viert juf
Yvonne haar verjaardag met de
kinderen van haar groep (gr. 1-2).
Het wordt een gezellige dag met
spelletjes in de klas en een lekkere
traktatie. Om 11.00 uur vertrekt de
groep naar de schouwburg om te gaan
dansen en zingen bij de voorstelling
“Hip Hop Hoera!!!!” Tijdens deze
voorstelling maken de kinderen kennis
met de zang en dans van Hip-hop
muziek. En als kers op de taart mogen
ze zelf mee doen! Om 14.00 uur zijn zij
gewoon weer op school.
De kinderen hoeven deze dag geen
tien uurtje of lunch mee naar school te
nemen.
Opa’s en oma’s in groep 1-2 “De rode
kraanwagen”.
De aankomende weken is het thema
bij de kleuters “familie”. Op donderdag
13 oktober zijn de Opa’s en Oma’s van
de kleuters tussen 8.30 en 12.00 van
harte welkom in de kleutergroep om
samen met de kinderen te spelen en te
werken. Kent oma de liedjes van
vroeger nog? En is er een echte opa
Bakkebaard bij? Wij zijn ontzettend
benieuwd!
Vanuit groep 5-6 / 7-8
Deze week is de Week van de
Pauzehap voor groep 5/6 en gr 7/8
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Een lekkere en gezonde pauzehap
zoals: bananen, appels, kiwi`s
komkommer, tomaat en yoghurt. We
kijken elke dag een filmpje van het
lesprogramma van Ik eet het beter.
We praten over de schijf van vijf en
hebben lesmateriaal.
Ouders kunnen ook op
www.ikeethetbeter.nl kijken.
Zo leren de kinderen om te kiezen voor
gezonde tussendoortjes.
Van 30 september tot 14 oktober werkt
groep 5/6 met een leskist van de
Stichting Stad en Natuur.
In deze leskist zit materiaal om zelf
papier te maken! Wij hebben er zin in!
Fijne week!
Vriendelijke groet,
Team Torteltuin
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