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Jouw basis. Onze school. 
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Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  

 

 

 
 

De Buitenvree telt 200 leerlingen!  

Sinds september telt o.b.s. De Buitenvree 200 leerlingen en daar zijn we trots op!  

Op donderdag 17 oktober willen wij hier aandacht aan schenken. Dit doen we om 15:00 uur. Wanneer het 

weer goed is, zullen we dit buiten op het kleuterplein vieren, anders in de hal van de school.  

Er is ook pers uitgenodigd en vanuit Arcade zal iemand filmopnames maken. Deze zullen later te zien zijn op 

de website van onze school. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.   

Afsluiting IPC  

Donderdag 17 oktober is vanaf 14:30 

uur is de afsluiting van IPC op onze 

school. Deze middag laten de kinderen 

van groep 4 t/m 8 in de klas zien wat ze 

hebben geleerd en gemaakt. Iedereen is 

welkom om te komen kijken. 

 

 

Overblijven 

Overblijf wordt geregeld via: 

www.overblijvenmetedith.nl.  

Hier kunt u uw kind aanmelden. 

Stagiaires 

Ook dit jaar ontvangen wij weer 

nieuwe stagiaires van verschillende 

opleidingen. Wij wensen hen veel 

succes en plezier op onze school. 
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Indian Summer Pleinfeest  

Vrijdag 13 september hebben we allemaal mogen genieten van een 

schitterend pleinfeest! Onder het genot van een hapje en een drankje 

zijn vele spelletjes gespeeld en hebben zowel de kinderen als 

(groot)ouders zich goed vermaakt. De opkomst was geweldig! We 

bedanken iedereen voor de aanwezigheid en uw hulp, in welke vorm 

dan ook. 

Herhaling: Wie wil ons helpen…?  

We hebben nog enkele meubelstukken die nog 

niet in de kleuren van onze school zijn geverfd. 

Welke (groot)ouder vindt het leuk om dit voor 

ons te doen? Verf is op school aanwezig. U kunt 

dit in uw eigen tijd doen, waar mogelijk kan het 

meubelstuk mee naar huis en later weer terug 

naar school.  

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met 

één van de leerkrachten.   

 

Versterking!  

Voor verschillende activiteiten zijn we op zoek naar 

versterking in het huidige team van hulpouders.  

Zo zoeken wij naar luizenmoeders, wasouders en ouders die 

het leuk vinden om de activiteitencommissie te 

ondersteunen.  

Lijkt u het leuk? Meld je dan aan bij één van de ouders of 

via ckuper@sg-owsa.nl.  

Nieuws vanuit Arcade   

             

 

Foto Dinand in de prijzen! 

Voor de zomervakantie hebben alle kinderen van 

Onderwijsstichting Arcade een bal gekregen met daarop het 

nieuwe logo van Arcade. Hier was een fotowedstrijd aan 

gekoppeld. Er werden maar liefst 76 foto’s ingestuurd. Hieruit zijn 

uiteindelijk drie foto’s gekozen die werden beloond met een prijs. 

De keuze was erg lastig, want er waren vele, prachtige foto’s.  

Uiteindelijk viel de foto van Dinand uit groep 8 van onze school 

ook in de prijzen. Woensdagochtend mocht hij zijn prijs, een 

broodtrommel met daarop de winnende foto en een cadeaubon, 

in ontvangst nemen. 

Schoolfotograaf  

14 t/m 16 oktober komt de schoolfotograaf 

naar onze school. Er worden portretfoto’s, 

foto’s van broertjes/zusjes en groepsfoto’s 

gemaakt. Het is ook mogelijk om met 

broertjes/zusjes op de foto te gaan die 

(nog) niet op onze school zitten. Dit kan 

op maandag 14 oktober tussen 15:15 uur 

en 16:45 uur. Dit dient wel vooraf kenbaar 

te worden gemaakt. 
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