Versterking voor de luizenbrigade
De school is op zoek naar ouders die mee willen helpen bij het controleren van de leerlingen. Als u
hierover meer informatie wilt of u wilt zich bij de helpende ouders aansluiten, kunt u contact opnemen
met Karin Backus (06-22147225 coördinator).
Informatie over flexgroepen
Met het oog op de coronamaatregelen wordt maandag a.s. geen informatie gegeven over de
flexgroepen. Deze informatie zal later in het schooljaar plaatsvinden.
Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal van leerlingen
Zoals u weet is sinds 2018 de nieuwe privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
van kracht. MIddels ouderportaal hebt u een toestemmingsformulier kunnen invullen om
toestemming te geven voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto's van groepsactiviteiten op
ouderportaal. U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven.
Schoolreis
Op maandag 20 september staat de schoolreis voor de groepen 1/2, 3, 4, 5 en 6 gepland. De kinderen
van de groepen 1/2 en 3 gaan er een gezellige dag beleven in Zooparc Overloon. De kinderen van
groepen 4, 5 en 6 gaan zich heerlijk vermaken in Toverland. De leerkrachten zullen via ouderportaal
informatie doorsturen die van belang is voor een leuke schoolreis.
De schoolreis van de groepen 7 en 8 is verplaatst naar maandag 11 oktober. We hebben dan een
mooie schoolreis kunnen reserveren en gaan een dag naar de Efteling. Ook de leerkrachten van groep
8 zullen t.z.t. de benodigde informatie via het ouderportaal versturen.

Klassikale cursus blindtypen
In de bijlage vindt u uitgebreide informatie over de cursus.
Flyer Kangoeroeklub De Peelkorf
Ook vindt u in de bijlage de flyer van de Kangoeroeklub van De Peelkorf.
Ysselsteyn 100 run
Op 10 oktober vindt een Ysselsteyn 100 run plaats, zie de meegestuurde flyer. De startplaats voor
basisschoolleerlingen is bij de tent SGW paarden in het bos aan de Ontginningsweg. Inschrijven kan
op www.inschrijven.nl of via de ysselsteyn 100 app. Het programma:
09.30 uur Kidsrun 6 - 9 jaar over 400 meter, maximaal aantal deelnemers is 50, inschrijfgeld is 2,50
euro;
10.00 uur Kidsrun 10 - 12 jaar over 800 meter, maximaal aantal deelnemers is 50, inschrijfgeld is 2,50
euro.
Zoek- en opdrachtenspeurtocht voor gezinnen
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 19 september voor gezinnen een zoek- en
opdrachtenspeurtocht. Deze speurtocht start tussen 09.30 - 10.00 uur op de parkeerplaats bij de
Weverslose Schans, gelegen aan de weg Weverslo in Merselo. Deelname is gratis. Aanmelden is niet
nodig voor deze gezinsspeurtocht.

