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In het zonnetje
Meneer Erik en meneer Mari, wie kent ze niet. Altijd staan ze klaar
voor alle kinderen, ouders, collega’s en ook bezoekers van het gebouw.
Al een tijdje weten we dat ze vanaf 1 oktober hun taken voor de
Paulusschool af gaan ronden. Meneer Mari gaat helemaal stoppen
met zijn vrijwilligerswerk voor de school en genieten van de vrije tijd.
Meneer Erik stopt met de werkzaamheden voor de Paulusschool.
Hij blijft wel werkzaam als facilitair manager voor Noorderlicht.
Alle zaken die te maken hebben met het beheer van het gebouw blijft hij
ook dan ook voor alle gebruikers van het gebouw regelen.
Op de Spelletjesdag van 29 september zetten we met de kinderen en het team Mari en Erik uitgebreid en
feestelijk in het zonnetje om ze te bedanken voor alles wat ze voor de kinderen, ouders, het team en de
school betekend hebben.
Met vriendelijke groeten mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 20 sept. t/m 24 sept. 2021
Maandag
20 sept.
STUDIEDAG
– alle kinderen vrij Dinsdag
21 sept.
Inschrijven gesprekken
Woensdag 22 sept.

Week van 27 sept. – 1 okt. 2021
Maandag
27 sept.
Dinsdag
Woensdag

28 sept.
29 sept.

Donderdag 23 sept.
Vrijdag
24 sept.

Donderdag
Vrijdag

30 sept.
1 okt.

Spelletjesdag, Afscheid
meneer
Mari
en
meneer Erik

Inschrijven Kennismakingsgesprekken
In de week van 4 oktober zijn de Kennismakingsgesprekken. De inschrijving voor deze gesprekken
is weer via Parro. Op dinsdag 21 september om 14.30 uur staan de dagen en tijden in Parro klaar
en kunt u zich inschrijven voor de kennismakingsgesprekken. De inschrijving stopt op donderdag
23 september om 14.30 uur. Ouders die zich niet hebben ingeschreven worden door de leerkracht
ingeschreven en ontvangen vrijdag 24 september een Parro met de datum en tijd.

Spelletjesdag
Beste ouders
Zoals in de ouderinfo van 2 weken geleden aangegeven vindt 29 september de spelletjesdag plaats
voor groep 1 t/m 4.
Deze duurt echter niet tot 12.00 maar tot 13.30. We hebben nog een aantal
ouders/opa's/oma's/oppas nodig om te helpen zodat we er een geslaagde dag van kunnen maken.
Via onderstaand mailadres kunt u zich opgeven als hulpouder.
Graag met een mail naar: kimteuwsen@hotmail.com
Geef meteen even aan of u wilt helpen bij de spelletjes of bij het schminken.
Mvg werkgroep spelletjesdag
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