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De gesprekken van groep 8
vinden plaats op een
nader te bepalen datum

Dat was een leuke happening vorige week! Een heuse cameraploeg
van Omrop Fryslân kwam bij ons op school om opnames te maken in
de bovenbouw voor het schoolTV programma Tsjek!. Juf Nynke
Attema had dit vorig schooljaar al aangevraagd. U kunt de uitzending
bekijken via de site van Tsjek: http://www.skoal.tv/programma/tsjek

Schoolfotograaf

Donderdag 19 oktober komt de schoolfotograaf langs voor de
De gesprekken van groep 7
leerlingenportretten en de groepsfoto's. Dat wordt weer een
van woensdag 11 oktober
gezellige dag met gel in het haar en iedereen op z'n 'paasbest!'
zijn verplaatst naar
woensdag 18 oktober
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
Schoolfotograaf
juf Jildou. Zij maakt het schema voor de fotograaf.
Donderdag 19 oktober
Haar mailadres is jildou.brinkman@ludgerus-workum.nl
(Jildou is op woensdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig).
Herfstvakantie:
De fotograaf is vanaf 8.30 uur aanwezig. Ouders met broertjes en
23 t/m 27 oktober
zusjes kunnen op school wachten tot ze aan de beurt zijn.

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

Luizencontrole

Ludgerusschool

Nieuw rapport

Kanjerschool!

Bij de hoofdluiscontrole vanochtend is er bijna geen hoofdluis meer
aangetroffen! Daar zijn we blij mee. De eerstvolgende controle is
direct na de herfstvakantie.

We gaan op school aan de slag met het ontwerpen van een nieuw
schoolrapport. Niet alleen de lay-out maar ook de inhoud kan een
upgrade gebruiken. Wie wil er met ons meedenken?
Dan graag een mailtje voor 30 oktober naar ons emailadres:
info@ludgerus-workum.nl

Welkom!
Op 11 oktober werd Amarins Jansen vier jaar. Ze komt nu iedere dag
naar school. We wensen haar en haar ouders een fijne tijd toe bij ons
op 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’.

