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Agenda oktober 2021 

  

4 okt Dierendag 

5 okt  Dag van de leraar 

6 okt Start kinderboekenweek 

14 okt Ouderavond. 20.00 uur 

18-22 okt Herfstvakantie 

25 okt Hoofdluiscontrole 

26 okt Schoonmaakavond 

27 okt Fietscontrole 

1 nov Nieuwsbrief 3 

  

 

 

Ouderavond 14 oktober 
Deze avond is gepland om met u in gesprek te gaan over wensen, verwachtingen en wat wij als schoolteam 

waar kunnen maken. 

De avond begint om 20.00 uur en we willen uiterlijk 21.30 uur stoppen. 

U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken over onze school. 

 
 

Schoolfruit  
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie 

porties groente en fruit per week. Wij doen namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! 

Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 

groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

U krijgt meer informatie tegen 

die tijd. 

 
 

 

Fietscontrole 27 oktober:  
De afspraak met de wijkagent is 27 oktober om 10.00 

uur. 

Als uw kind zijn of haar fiets wil laten keuren voordat 

het donkere seizoen begint, dan mag hij of zij de fiets 

mee naar school nemen. 
 

St. Jozefschool Azewijn 
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K.P.V. Silvolde e.o. (een plaatselijke klein 

diervereniging): 
 
Ook dit jaar organiseren we een Dierendagshow. Dit al 

weer voor de zevende keer in de SSP-hal op het DRU- 

terrein in Ulft.  

Zeker voor de kinderen een mooie kans om op breder 

niveau kennis te maken met onze kleindieren, zoals de 

konijnen, hoenders siervogels, kleine knagers enz. 
U bent van harte welkom en de entree is gratis. 

 
Met vriendelijke groet,  

Tom Hendriks. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdluiscontrole 
Het heeft een tijdje geduurd, maar na de herfstvakantie willen we de hoofdluiscontrole weer opstarten. 

U hoort nog over de details. 

 


