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Muziekles
Deze week zijn de muzieklessen voor
groep 3-8 weer gestart. Ze worden
gegeven door Lisa, muziekdocente van de
Muziekschool. Daar hebben we subsidie
voor aangevraagd en gekregen. We
verkeren in de luxe positie dat we juf
Nienke hebben kunnen vrij roosteren op
de maandag om muziekles te geven aan
de leerlingen van de onderbouw.
Ouderportaal ParnasSys
ParnasSys is ons leerlingvolgsysteem.
Daarin staan de gegevens van elk kind. Als
ouder kunt u inloggen op het
Ouderportaal van ParnasSys. Daarin kunt u
zelf de adresgegevens van uw kind
controleren en indien nodig wijzigingen
doorgeven. U ziet ook resultaten van de
CITO toetsen en de absenties van uw kind.
Heeft u nog geen inlog? Dan kunt u mailen
naar Dieke,
administratie@10emeidoorn.nl en zij zal u
dan een inlog toesturen. (Let op: soms
worden die inloggegevens automatisch
verplaatst naar uw ongewenste
emailfolder).
School versieren voor de Sint – 17/11
Zet u het vast in uw agenda? Op 17
november wordt de school versierd voor
Sinterklaas vanaf 15.00 uur – alle handjes
zijn zeer welkom. Pepernoten en thee
staan klaar!
Goedkope treinuitjes in de herfstvakantie
Mocht u een dagje weg willen in de
herfstvakantie en bent u niet heel goed bij
kas: op Goedkoop-treinkaartje.nl vindt u
leuke dagjes uit gecombineerd met een

voordelig treinkaartje. Kinderen reizen
voor € 2,50 met u mee middels een NS
Railrunner.
De OR stelt zich aan u voor

Afgelopen woensdag heeft de OR voor de
tweede keer dit schooljaar vergaderd. Er is
o.a. uitgebreid gesproken over hoe de
school klaargemaakt gaat worden voor
Sint en Kerst. En bijvoorbeeld ook hoe we
zorgen voor alle nieuwe versieringen, nu
de inhoud van de kelder verloren is
gegaan bij de overstroming.
Van links naar rechts:
Juf Eva van MB2, Kokkie Paul – moeder
van Charlie uit TB1, Susanne Kuiper–
moeder van Doris uit OB4 en Victor uit
MB1, Robert-Jan van Leusen – vader van
Vera Luna uit TB2 en Livia uit TB3 – Natali
Mailand – moeder van Lucas uit TB1, juf
Iris van TB2, BB2 en BB3.
Vragen of suggesties of meedoen endenken? ouderraadmeidoorn@gmail.com

Belangrijke data
Woensdag 11/10 – OB naar Slatuinen
Donderdag 12/10 - Inloopochtend
Vrijdag 13/10 – Onderbouw naar Slatuinen
Maandag 23/10 -27/10 – Herfstvakantie
Maandag 30/10 – Studiedag – leerlingen vrij

