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MARA IS GEBOREN
Op 18 oktober is geboren Mara, dochter van juffrouw Amy en haar man Koen.
Mara is een prachtige baby en met moeder en dochter gaat het prima. Wij feliciteren de ouders heel hartelijk en wensen Mara een lang en gelukkig leven toe.

EEN TRADITIE!!!!!!
Elk jaar, op de 4e vrijdag van november, wordt door IJsclub Eindhoven het Basisschool
Schaatsfestijn (BSF) georganiseerd in samenwerking met IJssportcentrum Eindhoven.
Het Basisschool Schaatsfestijn bestaat uit schaatstochten voor kinderen van alle basisscholen in Eindhoven en omgeving.
Ieder jaar nemen circa 35 basisscholen en ongeveer 1200 kinderen deel aan dit schaatsfestijn. Met leerkrachten, ouders, familie en vrienden zijn dat elk jaar zo'n 3000 bezoekers.
Alle familieleden, kennissen en vrienden van de deelnemers hebben tijdens de schaatsritten
gratis toegang tot de ijshal.
Zij mogen niet het ijs op, maar kunnen gebruik maken van de zittribune. Na afloop vanaf
20.00 uur is er voor iedereen gratis na-schaatsen op vertoon van een MEDAILLE.
Op woensdag 30 Oktober krijgen de kinderen een brief mee naar huis.
Hierin staan o.a. de kosten en het tijdschema.
Tevens zit daar een strookje aan, waarmee u uw kind(eren) kunt opgeven voor het Schaatsfestijn. Het strookje inleveren vóór dinsdag 5 november.

KABOUTERPAD: HERHALING
Op vrijdagochtend 25 oktober zijn de kleutergroepen aan de beurt om in kleine groepjes het
kabouterpad in het bos van De Grote Beek te gaan lopen. Het is een wandeling waarbij van
alles te zien en te beleven valt over de herfst en het bos. Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommissie. De tocht gaat bij elk weertype door, dus zorg voor laarzen
en eventueel regenkleding.

EEKHOORNPAD
Op vrijdagochtend 1 november gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 op speurtocht in het
bos van De Grote Beek. Door middel van eekhoorntjes komen zij allerlei dingen te weten
over de herfst en het bos. Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommissie.
Denk aan laarzen en eventueel regenkleding, want de wandeltocht gaat bij ieder weertype
door.
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NIEUWS VAN DYNAMO
Freestyle Voetbal School van Dynamo Jeugdwerk.
Dinsdag 29 oktober is er een gratis proefles freestyle voetbal @Dynamo.
Check de website voor meer informatie https://www.dynamo-eindhoven.nl/lessen/freestyle-voetbal/. In de bijlage een folder van deze activiteit toegevoegd.

SCHOOLKRANT WEET JE VEEL
Vanaf morgen vrijdag 25 oktober zijn weer de allernieuwste berichten op de website van
onze schoolkrant te bewonderen. U vindt ze op https://www.opbouwweetjeveel.nl/
We hopen dat u in grote getalen samen met uw kind(eren) de site komt bezoeken!!!!!
De schoolkrantredactie
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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