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Beste ouders/ verzorgers,
Zaterdag is het zover!!! De papiercorso in Appingedam. Zoals u in het corsonieuws heeft
kunnen volgen zijn we al maanden bezig met de bouw van de kar en plannen van de loopen fietsgroepen. Deze week nog de laatste puntjes op de “I “ en dan zijn we er klaar voor.
De middagroute start om 14:00 vanaf de Wilhelminaweg. In verband met het aantrekken
van de kostuums en het schminken, moeten alle kinderen om 13:00 uur hier aanwezig
zijn. We zullen dan rond 15:30 eindigen bij de gemeentewerken, hier kunt u uw kind weer
ophalen.
Om 17.00 is de prijsuitreiking in de Nicolaikerk, daar bent u ook van harte welkom!
De avondroute start om 20:00 vanaf de Gemeentewerken. De kinderen moeten ook hier om
19.30 uur aanwezig zijn i.v.m. het aantrekken van de kostuums en de verlichting. Graag
horen we nog even of uw kind ook echt in de avond meeloopt vanwege de verlichting die in
de kostuums moet worden gemaakt. Deze route eindigt rond 21:00 uur bij het Kerkplein
waar u dan uw kind weer kunt ophalen.
Mocht u onverhoopt nog vragen hebben over de gang van zaken rondom de kleding e.d, dan
kunt u contact opnemen met Marja Postema 06-52896615 via e-mail
marjapostema@ziggo.nl.
We hopen op prachtig weer en een heleboel publiek langs de route, als je niet meedoet dan
kom je toch wel kijken? Zondagmiddag staan alle wagens bij de Nicolaikerk, zodat je alles
nog eens goed van dichtbij kunt bekijken.U kunt ons ook op de facebookpagina vinden

“papiercorso cbs de Triangel”. Daar plaatsen we vrijdag de laatste stand van zaken en de
route kunt u daar ook op vinden.
We hopen op een prachtige editie van de Damsterdag!!

Sportmix
De lessen sportmix zijn weer begonnen! Iedere
donderdagmiddag geeft meester Aaldries een mooie
sportles. U hoeft uw kind niet van tevoren aan te melden
voor deze naschoolse activiteit. De lessen worden gegeven
in de gymzaal van ons kindcentrum.
14.45-15.30 uur Groepen 3, 4 en 5
15.30-16.15 uur Groepen 6, 7 en 8
De eigen bijdrage voor u is 1 euro per les.
Stage
Afgelopen maandag bij de maandopening hebben we al een deel van de stagiaires voor dit
schooljaar aan u voorgesteld. We bieden een stageplek aan studenten van de pabo
(lerarenopleiding), de opleiding onderwijsassistent en de opleiding Helpende Zorg &
Welzijn. In de volgende nieuwsbrief zullen ze zich aan u voorstellen.
Mijn thuis, mijn verhaal
Op donderdag 5 september hebben de cultuurmakers ons
(ouders en teams) verteld over de projecten die ze dit
schooljaar bij ons gaan uitvoeren in de groepen 1 t/m 8. Van
zandtafel tot filosoferen en vloggen.
Daarnaast heeft Cobi van Liere ons verteld over
communicatie: waar lopen ouders tegenaan als ze het
kindcentrum/de school/de opvang binnen komen? Is alles
duidelijk genoeg? Kunnen we zaken verbeteren? Een oproep
aan u als ouders om met ons mee te denken. Binnenkort hoort
u hier meer over!
Oproep
Als school hebben we veel nieuwe koptelefoons ontvangen die we kunnen gebruiken
achter een laptop of i-Pad. Deze koptelefoons moeten we netjes kunnen opbergen,
daarom de vraag aan een ouder die handig is met een naaimachine om zakjes voor ons te
naaien. In de zakjes kunnen de koptelefoons opgeborgen worden. De zakjes lijken op
knikkerzakken maar dan zonder touwtje. U kunt zich opgeven bij Jennie Verhaag of even
een mailtje sturen j.verhaag@noordkwartier.nl.
IVAK
Via het IVAK wordt in de week van 16 t/m 22 september de
Open Lesweek georganiseerd in de hele DAL-regio (gemeenten
Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Tijdens deze week zetten
verschillende docenten hun deur open om u en uw kind te laten
proeven aan lessen in dans, muziek, theater of beeldende kunst.
De open lesweek is bedoeld voor zowel volwassenen als
kinderen. Meedoen is gratis! Kijk voor het hele aanbod op
www.ivak.net/openlesweek.

September
14
Papiercorso - Damsterdag
16-18 Broertjes/zusjes avond voor de Gouden Weken
gesprekken
23
Informatieavond voor ouders en kinderen van groep 3
t/m 8 om 18.30-19.30 uur.
Om 18.30 uur voor de ouders van groep 1 en 2.

