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Activiteitenoverzicht: 
 

  

  

  

  

 
Reminders: 
Oudergesprekken maandag en 
dinsdag a.s. 
 
Jaarvergadering Ouderraad OR 
Ná de herfstvakantie op woensdag 
26 oktober 2016 om 20.00 uur is er 
weer de jaarvergadering van de 
Ouderraad (wordt ook wel 
oudervereniging of feestcommissie 
genoemd). Hierin wordt besproken 
wat er vorig schooljaar allemaal van 
de ouderbijdrage is betaald en 
georganiseerd.  
U mag u via de e-mail ( 
orsecretaris@hotmail.com ) 
aanmelden voor deze vergadering of 
u komt op de avond zelf 
binnenlopen. Vanaf 19.45u bent u 
van harte welkom in het lokaal naast 
het podium/docentenkamer. 
 
Aansluitend aan de jaarvergadering 
vindt er een gewone vergadering van 
de ouderraad plaats. Ouders die 
aangegeven hebben lid te willen 
worden, mogen deze vergadering 
bijwonen. We zien u graag op 26 
oktober! 

De oudervereniging (OR). 
 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van 17 t/m 21 
oktober. 
 
 
 

 
De Hoge Hoed 2016 
Nog een paar weken en dan is het 
alweer herfstvakantie. En is het 
herfstvakantie, dan is het weer tijd 
voor de Hoge Hoed! Op maandag 17 
en dinsdag 18 oktober 2016 wordt in 
de CSG Rehoboth in Hoogezand het 
jaarlijkse feest voor alle 
basisschoolleerlingen gehouden. Het 
thema is dit jaar: De wereld op zijn 
kop! De entree is gratis en het 
belooft weer een geweldig leuk 
evenement te worden. We gaan 
zingen, knutselen, sporten, hutten 
bouwen en nog veel meer! Dus kom 
langs en neem je vriendjes en 
vriendinnetjes mee. 
Aanmelden of een kaartje halen is 
vereist! Bij Pizzeria/Grillroom 
Erasmus, de Bruna in de Hoge Meren 
en christelijke boekwinkel de 
Schuilplaats liggen vanaf 3 t/m 14 
oktober gratis kaartjes klaar voor de 
maandag en de dinsdag. Aanmelden 
kan ook via een mail aan 
hogehoed@rocketmail.com . 
Vermeld daarin de naam van uw 
kind, de leeftijd en de dag(en) dat 
hij/zij komt. Toegang is alleen 
mogelijk na aanmelding of met een 
kaartje. Mogelijk zijn er nog kaartjes 
beschikbaar aan de deur, maar 
helaas geldt vol = vol.  
Zo kunnen we het veilig en gezellig 
houden. 
Het programma is op zowel 
maandag als dinsdag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur (de deuren gaan open 
vanaf 13.00 uur). 
 
We zien je graag bij de Hoge Hoed! 
 
De Hoge Hoed wordt georganiseerd 
door samenwerkende kerken in 
Hoogezand-Sappemeer: 
Baptisten gem. Beukemastraat;  
Baptisten gem. Hoogezand-West;  
Vrije Baptisten gem. de Rank; 
            
Pinkstergemeente;                                                                                                                    
Christengemeente;                                                                                                                                
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 
Hoogezand-Sappemeer.         
 
 

 
IPad bestellen 
Een aantal ouders hebben op school 
aangegeven dat ze momenteel geen 
IPad konden bestellen  bij de 
stichting terwijl ze daar graag 
gebruik van wilden maken op 
persoonlijke titel. Ik kreeg 
onderstaande bericht. Dus het kan 
nu wel weer. Met ingang van 
dinsdag  kunnen er weer iPads 
besteld worden via de Primenius-
website 
https://www.primenius.nl/ipad/ipad
-bestelformulier  
 
Kinderboekenweek 
Gisteren werd de Kinderboekenweek 
geopend met de dans “voor altijd 
jong” en wat deden ze het allemaal 
geweldig! 

 
 
Een nieuw boek 
Na de dans kreeg iedere groep een 
nieuw boek voor de klas! 

 
 
Voorlezen opa’s en oma’s  
Woensdag 12 oktober komen de 
opa’s en oma’s voorlezen in de 
klassen. De opa’s en oma’s zijn 
welkom om 11.15u bij de 
hoofdingang. We drinken dan samen 
een kopje koffie/thee en daarna 
wordt u naar de klas van uw 
kleinzoon/kleindochter gebracht.                                                           
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