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AGENDA

22-10 t/m 28-10
29-10
29-10
30-10
02-11
07-11

Herfstvakantie
Leerlingbespreking, meester Tim Cevat in verschillende groepen
MR-vergadering (aanvang 19.30 uur)
Luizencontrole
Halloweenfeest groep 3 t/m 8 (aanvang 18.30 uur)
Studiedag, leerlingen vrij!

VERJAARDAGEN
Oktober
03-10
06-10
07-10
07-10

Hosham
Juf Marie
Amro
Meester Marko

6
60
10
46

17-10
20-10
31-10

Juf Ellis
Niels
Arkan

62
7
5

ZWEMDIPLOMA

Hoera! Yum heeft haar A-diploma gehaald en Grietje haar B-diploma! Gefeliciteerd!
EEN MOOIE START

Zo, de eerste vakantie van dit schooljaar staat weer voor de deur. De eerste periode van dit
schooljaar zit er weer op. We hebben dit schooljaar een mooie start gemaakt. Een gezellige
koffieochtend, mooie startgesprekken, de goed bezochte kijkochtenden in de klas en als afsluiting
van de Kinderboekenweek een muzikale voorstelling, waarbij de het speellokaal tjokvol
zat. Fijn om samen met onze leerlingen en hun ouders het nieuwe schooljaar zo goed te
starten.
Zometeen gaan we welverdiend bijkomen van deze eerste mooie weken om op 29
oktober weer vol enthousiasme verder te gaan.
KINDERBOEKENWEEK

De afgelopen weken stonden in het teken van de
Kinderboekenweek, met als thema “Vriendschap: Kom erbij!”. Als
afsluiting hebben alle groepen samen een voorstelling gemaakt,
gebaseerd om op het prentenboek “Het Kartonnen Kasteel” van
Linda Sarah. Elke groep beeldde een deel van het boek uit met
liedjes, gedichtjes en dansjes. Mede door de grote hoeveelheid
publiek was het een geslaagde avond!
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HALLOWEENFEEST

SCHOOLBUURTPLEIN

Op moment van schrijven is het plein leeggehaald, is er een diep gat gegraven waar
ooit het treintje stond en is er een enorme bult zand bij de duikelstangen. Waar ooit
het schip stond ligt nu een hoop zand. In de herfstvakantie zal dit alles omgetoverd
worden tot een prachtig schoolbuurtplein. Als alles goed gaat kunnen we na de
herfstvakantie genieten van het nieuwe plein. Onze school doet mee met de
Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland voor
ons mooie nieuwe schoolbuurtplein. Ben jij of zijn je buren, tante, oom, opa of oma
klant én lid van deze bank, laat ze dan hun stem uitbrengen op onze school tussen 1
en 15 november via www.cooperatieweken.nl/mss. Alvast bedankt voor uw stem!
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VAKANTIE

Oudervereniging,
Medezeggenschapsraad
en team van OBS de
Berkenhorst wensen
iedereen een fijne
vakantie!
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