Week 43 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Marije Bos
Jailynn Velders
Sarah Vonk
Mads Elings

2 november
16 november
17 november
24 november

12 jaar
11 jaar
9 jaar
9 jaar

Schoolfotograaf
Vrijdag 27 oktober a.s. komt de schoolfotograaf om weer leuke foto's van uw kind(eren) te maken. Ook
deze keer worden de foto’s gemaakt door Kiek Schoolfoto.
De foto’s zullen worden gemaakt tegen een witte achtergrond, voorbeelden zijn te bekijken op de website
van de fotograaf (zie www.kiekschoolfoto.nl). Handig om te weten indien u rekening wilt houden met de
kledingkeuze.
Om 08:25 uur is er gelegenheid om foto’s van de kinderen te maken samen met een broertje(s) en/of
zusje(s) die (nog) niet bij ons op school zitten.
Daarna worden de individuele en groepsfoto's gemaakt.
Voor de uitlevering van de foto's is gekozen voor uitsluitend thuisbezorging. U ontvangt, kort na de
fotoshoot een inlogcode via school en kunt u vervolgens de gewenste bestelling plaatsen. Binnen 5
werkdagen worden de foto's op het huisadres afgeleverd.
De verpakkings- & frankeerkosten zijn EUR 2,50 per bestelling (meerdere codes in 1 bestelling te
combineren)
Gastles waterwachten
Op donderdag 26 oktober hebben de groepen 4/5/6 en 7/8 een gastles waterwachten i.v.m. de week van
ons water.
Educatief Programma Jongeren
Op maandag 30 oktober komen er in de ochtend twee politieagenten in groep 7/8 die een interactieve
les, inclusief rollenspellen, gaan geven over pikken, pesten en de keuzes die je maakt. Deze les wordt
gegeven vanuit het EPJO (Educatief Programma Jongeren) en dit is een interactief schoolprogramma
gericht op misdaadpreventie en het tegengaan van radicalisering onder leerlingen van groep 8 (11-12
jaar) van de basisschool. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://www.epjo.nl/.
Opendagen voortgezet onderwijs
Hieronder volgen een aantal open dagen van middelbare scholen in de buurt. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de websites van de scholen.
Helicon VMBO Kesteren:
Zaterdag 27 januari 2018 10.00 - 13.00 uur.
Pantarijn Kesteren:
Vrijdag 12 januari 2018 16.00 - 21.00 uur.
Lingecollege Tiel:
Woensdag 24 januari 2018.
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Tweewekelijkse financieel spreekuur in gemeentehuis Neder- Betuwe
Elke twee weken op de donderdagavond van 18.00-19.30 uur kunnen inwoners terecht bij een aantal
vrijwilligers van Welzijn Rivierenstroom over zaken op het gebied van financiën. De locatie is het
gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden.
Voor de volgende zaken kunnen inwoners in elk geval terecht tijdens het financieel spreekuur:
 Invullen van formulieren
 Hulp bij moeilijke (juridische) brieven
 Aanvragen van bijzondere bijstand of bijdrage uit minimaregelingen
 Hulp bij het aanvragen van toeslagen
 Aanvragen van een betalingsregeling
 Stopzetten van abonnementen of loterijen
 Aanvragen van AOW
 Studeren en dan? Voor jongeren
Er zijn aparte spreekkamers zodat in alle rust en met privacy overlegd kan worden
De data van de komende spreekuren in 2017 zijn: 26 oktober, 9 en 23 november en 7 en 21 december.

Activiteiten
Belangrijke

data

Woensdag 25 oktober
MR vergadering
Donderdag 26 oktober
GGD aanwezig
Gastles waterwachten voor groep 4 t/m 8
Vrijdag 27 oktober
Schoolfotograaf
Maandag 30 oktober
Educatief Programma Jongeren voor groep 7/8
Vrijdag 10 november
Nationaal schoolontbijt
Mad Science
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