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Postbus 700, 3430 AS Nieuwegein
e-mail: directie.galecop@detoonladder.nl
website: http://www.detoonladdergalecop.nl
Galecopperzoom 2
3437 PJ Nieuwegein
 030 60 55 649

NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op woensdagochtend 7 november gaan we met alle leerlingen op school ontbijten. Dit doen we in het kader van
het Nationaal Schoolontbijt. Wij hebben er zin in!
ROEFELEN
Op woensdagmiddag 7 november gaan we weer Roefelen in Nieuwegein. Roefelen is Vlaams en het betekent
ontdekken of snuffelen.
Tijdens deze dag kunnen kinderen actief kennismaken met beroepen en werkzaamheden bij verschillende
bedrijven, winkels en organisaties in Nieuwegein.
Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die belangstelling hebben, hebben zich inmiddels voor deze activiteit
aangemeld. Deze leerlingen mogen ook eerder naar huis, omdat het programma om half twee begint.
Als uw kind meedoet, geef dit dan door aan de leerkracht, zodat uw kind eerder mag vertrekken!
De overige kinderen blijven gewoon tot 14:00 uur op school.
HERINNERING: JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL ACTIE TOT 21 NOVEMBER
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar.
Tijdens de actieperiode ontvangt een ieder die boodschappen doet bij de Jumbo voor iedere € 10,- een
schoolpunt met een unieke code. Wij kunnen deze schoolpunten goed gebruiken! Deze vouchers met unieke
codes moeten door de school worden ingevoerd. Des te meer schoolpunten we hebben, des te meer geld wij
ontvangen.
De vouchers kunnen worden ingeleverd bij de Jumbo winkel (in de doos van De Toonladder Galecop), maar liefst
op school. Wij gaan het geld besteden aan buitenspeelgoed voor de kinderen.
SCHOEN ZETTEN OP SCHOOL VOOR DE GROEPEN 1 T/M 4
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 november van 18:00 – 18:30 uur. Dus niet op donderdag 22
november, zoals dat in de jaarkalender staat vermeld.
KALENDER OKTOBER 2018
Dinsdag
30 oktober
Woensdag
31 oktober

KALENDER NOVEMBER 2018
Maandag
05 november
Woensdag
07 november
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag

09 november
15 november
20 november
27 november
30 november

Nieuwsbrief uit
Hoofdluiscontrole (haar niet invlechten en geen gel in het haar)
Groepen 7 en 8 brengen een bezoek aan museum Warsenhoeck in N’gein
Overleg medezeggenschapsraad 19:30 uur

Week van het respect
Nationaal Schoolontbijt
Roefelmiddag groepen 6, 7 en 8
Groep 6B brengt een bezoek aan het museum in IJsselstein (Groep 6A volgt nog)
Nieuwsbrief uit
Laatste dag Jumbo Sparen voor je school actie
18:00 – 18:30 uur schoen zetten op school voor de groepen 1 t/m 4
Nieuwsbrief uit
Nieuwsbrief 30 oktober 2018

