ONTHULLING NAAM

KERKVIERING
Vrijdag 27 september was de kerkviering van onze school met wat hindernissen. Door
miscommunicatie binnen de organisatie van de kerk was de Basiliek gesloten en was er geen koster
aanwezig om ons bij te staan met het bedienen van het geluid. Inmiddels hebben wij de
welgemeende excuses ontvangen van de koster.
Ondanks alle hindernissen is er toch een mooie viering neergezet. Groep 5 heeft een prachtig
toneelstuk laten zien, en ook alle andere groepen hebben goed hun best gedaan.
Hartelijk dank aan alle aanwezigen. Vooral voor uw geduld.
In alle consternatie zijn er geen foto’s gemaakt. Oproep aan ouders die foto’s hebben gemaakt om
deze te sturen naar: mariette.massop@nicolaasschool.nl

SCHOUDERCOM
Mocht u geen uitnodigingsmail hebben ontvangen of problemen hebben met de activering van uw
account kunt u altijd even binnenlopen bij Dorien Mertens.
Zo’n 90 procent van de ouders is nu gekoppeld. Tot aan de herfstvakantie gaan we nieuwsberichten
e.d. nog dubbel versturen. Na de herfstvakantie gaan we alleen nog maar via Schoudercom
berichten.

KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 2 oktober is de kinderboekenweek van start
gegaan. De leerlingen hadden allemaal een boardingpass mee
naar huis gekregen en moesten deze afgeven bij de
stewardessen die bij de deur stonden. Na zo’n onthaal hebben
de groepen 4 tot 8 een presentatie gekregen over het werk
van een stewardess, van echte stewardessen. Daarna zijn ze
ook langs geweest bij de kleuters. De komende week zijn er
mogelijkheden om voor te lezen in de groepen en op vrijdag
11 oktober zullen we het met de groepen feestelijk afsluiten!

STUDIEDAG TRINAMIEK
Morgen, vrijdag 4 oktober, komt een aantal collega’s van andere Trinamiekscholen een kijkje bij ons
nemen. In de ochtend zullen ze enkele lessen meemaken, in de middag is er dan ruimte om
ervaringen uit te wisselen.
Aanstaande maandag 7 oktober hebben alle leerlingen vrij, want dan mogen wij een kijkje gaan
nemen bij andere scholen.

