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Agenda
22 t/m 26 oktober:
Herfstvakantie

Eco-schools
Met de betrokkenheid van de leerlingen en de inzet van het team
hebben we besloten om de eerste Eco-basisschool in deze regio te
gaan worden. Eco-Schools start met het tekenen van een
intentieverklaring waarin de school aangeeft, dat zij het voornemen heeft
een duurzame school te worden en de Groene Vlag van Eco-Schools te
halen binnen 2 jaar. Deze stap hebben we inmiddels genomen. De
wethouder heeft ook zijn handtekening gezet onder de
intentieverklaring, net als alle kinderen. Wilt u meer weten
over Eco-schools kijk dan op www.eco-schools.nl
Volgende stap is het starten van een Eco-team.
Hiervoor zoeken we enkele enthousiaste ouders, die
samen met een groepje leerlingen en mij, willen
vergaderen over de stappen die we kunnen gaan
zetten. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje
naar gabrielle.vanderhel@stichtingovo.nl
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29 oktober:
start inzameling
oude kleding
31 oktober:
Doe-ochtend gr. 7
en 8
8 november:
Informatieavond
groep 7 en 8 op de
Pietersweer
19:00-21:00
22 november:
Laatste inleverdag
oude kleding, etc.
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Bag2school
Graag willen we u informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor onze school. Wij
hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om
extra geld in te zamelen voor duurzame initiatieven.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en
verenigingen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School en obs de
Driemaster willen de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze
van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af
te komen.
Mocht u dus in de herfstvakantie uw kledingkasten, kamer of zolder gaan opruimen, bewaar dan
kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, knuffels, handtassen en riemen. Binnenkort krijgt
uw zoon of dochter speciale zakken mee om deze spullen in te stoppen. Uiteraard mag het ook
in andere zakken worden aangeleverd. Deze actie is 2x per jaar (in het najaar en in het
voorjaar).
U kunt de zakken inleveren t/m donderdag 22 november. In de grote hal is hier een hoek voor
vrijgemaakt, 23 november wordt alles opgehaald!
Kijkmiddag
Donderdag 18 oktober sluiten we de kinderboekenweek af. De groepen 3
t/m 6 zullen die ochtend nog een bezoek brengen aan de bibliotheek. In
de groepen worden de laatste activiteiten afgerond. ’s Middags kunt u
tussen 15:15 en 16:30 het werk van uw kinderen komen bekijken en de
sfeer komen proeven in onze school. Als u iemand mee wil meenemen
mag dat uiteraard! De schooldeuren staan open!
Studiedag team
De leerlingen zijn 17 oktober vrij i.v.m. een studiedag van het team. Op
deze dag gaan wij op bezoek bij de J.P. Waale in Gorinchem. Zij zijn vorig jaar bij ons op school
wezen meedraaien. We starten met observaties in de groepen en gaan erna met elkaar in
gesprek. Doel ervan is dat wij ervaringen uitwisselen, expertise delen en elkaar schepper maken
in visie en ontwikkeling m.b.t. tot de leerlingen en de school. Zo komen we af en toe uit onze
comfortzone, wat de professionaliteit vergroot.

Pink Ribbon
Harmke van der Veen heeft zich ingezet voor Pink Ribbon door mee te doen aan een
wandeltocht van 18 km. Het onderstaande bericht kregen we van haar om haar
donateurs te bedanken. Ze heeft uiteindelijk 77 euro opgehaald. Totaal is er 7200
euro opgehaald!
Jouw donatie aan Pink Ribbon draagt bij aan de financiering van projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg
en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex)borstkankerpatiënt. Nogmaals hartelijk
dank voor jouw donatie. Je support wordt enorm gewaardeerd.
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