Nieuwsbrief 3

Ouderbijdrage
18 september jl. zijn de facturen voor de ouderbijdrage naar u verstuurd. Wellicht is het aan
uw aandacht ontsnapt, maar het hele/halve bedrag had op 1 oktober op onze rekening
bijgeschreven moeten zijn. Indien u nog niet heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk dit
alsnog per omgaande te doen

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A is Yuxi Liu gestart.
Wij wensen haar veel plezier op de CSV!

Kinderboekenweek
Afgelopen maandag hebben we de kinderboekenweek met als thema
‘Gruwelijk Eng’ geopend. De kinderen mochten ‘eng’ verkleed naar
school komen en ook de collega’s liepen er griezelig bij. Groep 7 liet
een dansje zien op het themanummer van de kinderboekenweek. Ook
zijn de kinderen voorgelezen door een griezel, die de kinderen van
groep 6 toch wel bekend voor moest komen…
Morgen (vrijdag 13/10) mag uw kind opnieuw verkleed naar school
komen. We houden dan onder andere een ‘griezeltocht’ en een
boekenmarkt. Deze begint om 14.30u en er kan hier worden gepind.

Kamp groep 8
In de laatste week van september ging groep 8 op kamp naar Loon
op Zand. In de prachtige omgeving (de Loonse en Drunense duinen
liggen op loopasstand) werd het een fantastische week. Het was
mooi weer, er werd fanatiek meegedaan met allerlei activiteiten (o.a.
levend stratego, softbal en een spooktocht), de onderlinge banden
werden versterkt en er werd gezongen bij het kampvuur. Het was
een fijne aftrap van wat voor deze kinderen een mooi afscheidsjaar
op de CSV moet gaan worden.

Deze griezel heeft voorgelezen

Algemene Ledenvergadering
Op 25 oktober aanstaande is er een extra ALV
ingepland. Wellicht heeft u dit al gezien via de
agenda op onze site of in Parro. Wij verzoeken
u vriendelijk om via Parro aan te geven of u
aanwezig bent bij deze vergadering.

Erasmus Junior College
Een groep van 15 leerlingen uit groep 7 en 8 doet mee aan een
nieuw project van ‘Erasmus Junior College’. Afgelopen dinsdag
waren we met deze kinderen te gast bij het openingscollege,
waarbij ze werden toegesproken door prof. mr. dr. Ruben
Houweling. Daarna volgde het college behorend bij de module die
de kinderen de komende weken volgen (namelijk ‘gamen’),
gegeven door prof. dr. Jeroen Jansz. Als laatste kregen we een
rondleiding over de campus van de Erasmus Universiteit. Het was
voor de kinderen een bijzondere ervaring en we hopen dat ze de
komende tijd veel zullen leren!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 2 november a.s.

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

12 oktober

Noor Aertgeerts

12 oktober

Cas Kinds

13 oktober

Sander Bouma

15 oktober

Isabelle de Graaf
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17 oktober
18 oktober
20 oktober

Kaya Zanting
Thijmen de Ruijter
Isabelle Tol
Paula Ton
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20 oktober

Lucas Zhou
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23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
25 oktober
28 oktober
30 oktober

Douwe Eerdmans
Balten Hardenbol
Felipe Dersigni
Mellina Pashai-Farahani
Yuliani Najatirta
Nitin Nanda
Taeke Jansen
Sam Abrishami Shirazi
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6

