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Belangrijke data:
Vrijdag 13 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

Een aantal mededelingen:
Schoolfotograaf

Luizencontrole
16 oktober

Donderdag 19 oktober komt de schoolfotograaf langs voor de
leerlingenportretten en de groepsfoto's. Dat wordt weer een
gezellige dag met gel in het haar en iedereen op z'n 'paasbest!'

Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, mogen ook mee op
de foto. Wilt u zich hiervoor aanmelden dan graag een berichtje naar
juf Jildou. Zij maakt het schema voor de fotograaf.
Haar mailadres is jildou.brinkman@ludgerus-workum.nl
(Jildou is op woensdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig).
De gesprekken van groep 8 De fotograaf is vanaf 8.30 uur aanwezig. Ouders met broertjes en
zusjes kunnen op school wachten tot ze aan de beurt zijn.
vinden plaats op een
andere datum (volgt nog)
Maandag 9 en woensdag
11 oktober
15 minutengesprekken:
samen met uw kind

De gesprekken van groep 7 Passend onderwijs
van woensdag 11 oktober Bij deze mail treft u een uitnodiging aan van Passend Onderwijs
worden verplaatst naar Friesland. Zij organiseren een bijeenkomst om met ouders,
leerkrachten en andere betrokkenen van gedachten te wisselen over
woensdag 18 oktober
Passend onderwijs. U bent daarbij dus van harte uitgenodigd.
Schoolfotograaf
Bovendien hebben zij vacatures voor mensen die zitting willen
Donderdag 19 oktober
nemen in de ondersteuningsplanraad (dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband en serieus partner van
Herfstvakantie:
directeur en bestuur). Meer info vindt u op de site van Passend
23 t/m 27 oktober
onderwijs.

Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Hulp gevraagd
Namens de ouders van Dominique Piersma uit groep 4 vragen we u
wie hen kan helpen. Het is, door omstandigheden, voor de ouders
erg lastig om Dominique om 14.15 uur uit school te halen. Wie is er
regelmatig met de auto en kan Dominique een keer thuisbrengen.

Ludgerusschool
Kanjerschool!

Dominique woont in de wijk Thomashof. Het gaat met name om de
komende wintermaanden. Kunnen we als school hier met elkaar iets
in betekenen? Dan graag een belletje of mailtje naar school.

Schoolfruit
Wij zijn ook dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit. Daar zijn we
erg blij mee! Vanaf 13 november kunnen we weer drie keer per week
schoolfruit uitdelen. We vragen binnenkort weer ouders die ons
komen helpen. Vanuit de Oudervereniging is Lieseth Galema onze
contactpersoon.

Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet voldoen t.a.v. de wet
op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen
worden, kunt u dat altijd aangeven.

Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook ‘verzorgers’.

