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Schoolfotograaf
Maandag is het zover! De schoolfotograaf komt. Er
worden tijdens de lesuren pasfoto’s gemaakt en
groepsfoto’s en de broers/zussen foto’s van
schoolgaande kinderen. De leerlingen worden in 3
poses op de foto gezet 😊.

De achtergrond van de foto
staat hiernaast:
Ouders kunnen ook
langskomen met de nietschoolgaande kinderen voor
een gezinsfoto. Er is
gelegenheid van 12:00 uur
tot en met 13:00 uur en na
schooltijd van 15:00 uur tot
en met 16:00 uur.
Na drie tot vier weken
ontvangt u van de fotograaf een inlogkaart voor de
website. Dan kunt u foto’s die u wilt hebben zelf
bestellen.
We hopen dat het een mooie en gezellige dag wordt!

Typelessen
Maandag beginnen de
typelessen van de
“Typeschool Riessen”
weer. De kinderen die
zich hebben opgegeven
moeten maandag 25 september om 15.15
uur aanwezig zijn. De lessen worden gegeven in ons
computerlokaal. Hebt u nog vragen of wilt u uw zoon
of dochter alsnog opgeven? Neem dan contact op
met Yvette Markvoort van Typeschool Rijssen
(typeschoolriessen@concepts.nl)

Voetbalclinic groep 4
De afgelopen week zijn verschillende groepen naar
een voetbalclinic geweest. Enkele leerlingen van
groep 4a schrijven daarover het volgende
Van onze verslaggevers Eva en Robin
Iedereen was
opgewonden rende op
het veldje. Als we een
fluitje horen gaan we
snel naar de witte lijn.
We gingen oefenen met
de bal en we moesten
rennen. Dus we gingen
voetballen.

Bijbeltekst
“Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons
besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken
met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is
te veel om op te sommen.”
Psalmen 40:6 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Schoolshirtjes
Tijdens de jaaropening hebt u kunnen zien dat alle
kinderen en medewerkers hetzelfde t-shirt aan
hadden. We hebben deze shirtjes gekregen van
http://www.denhertogtimmerwerken.nl/

Super bedankt!
Deze kunnen we tijdens
schoolactiviteiten (o.a.
bij schoolreizen) heel
goed gebruiken!!

Agenda
25-09 Schoolfotograaf,
2e avond verwachtingsgesprekken
28-09 ANWB streetwise (afsluiting Koninginneweg)
3e avond verwachtingsgesprekken

