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Workshops
Afgelopen week zijn de workshops gestart. Op de dinsdag– en donderdagmiddag volgden
alle leerlingen hun eerste workshops. Een greep uit de workshops die gegeven zijn, is: programmeren met de B-bot in groep 1-2, een project “gezondheid” in groep 1/2, lessen chemie voor de groepen 7 en 8, techniekles drijven en zinken in groep 4 t/m 6, een geschiedenisles over ridders en kastelen in groep 4 t/m 6, knutselen in groep 7 en 8. De leerlingen geven aan erg genoten te hebben van de workshops en het workshopaanbod. Een fotoimpressie van de eerste middag is te zien op het presentatiescherm bij binnenkomst in de
hal. Komt u gerust even kijken.

Vraag Wijkvereniging Waterwijk Ypenburg
Wijkvereniging Ypenburg organiseert allerlei activiteiten voor bewoners van Waterwijk. Eén
van de activiteiten die zij de laatste jaren organiseert is het verwezenlijken van de grote
kerstboom op het veld voor de school en hieraan gekoppeld een kerst-knutselmiddag voor
leerlingen van 6-12 jaar in het Piet Vinkcentrum. Om deze activiteit dit jaar weer te kunnen
realiseren hebben zij ondersteuning van vrijwilligers nodig. Taken die gebeuren moeten bestaan uit: subsidieaanvragen indienen, typewerk van verslagen, voorbereiden kleine events,
posters plakken in de wijk, flyeren en/of helpen bij kleine events in de wijk. Indien u uw
diensten aan wilt bieden kunt u dat doorgeven aan juf Belinda of juf Erna.
Brief AVG
Wij hechten op OBS Ypenburg veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers. We willen daar dan ook veilig en binnen de
wettelijke kaders (AVG-wet) mee omgaan. Daarom vragen wij u om toestemming te geven
voor het gebruik van het beeldmateriaal van uw kind(eren). U heeft daar vorige week een
brief over mee gekregen. Van iedere ouder hebben wij een ondertekende verklaring nodig.
Veel ouders hebben de brief nog niet ondertekend en op school ingeleverd. Ik verzoek u dat
z.s.m., doch uiterlijk woensdag 18 september te doen.
Zomerfeest vrijdag 20 september van 16.00-19.00 uur
Op vrijdag 20 september a.s. is ons jaarlijkse zomerfeest. Dat is van 16.00-19.00 uur. Alle
leerlingen zijn die middag om 12.00 uur vrij en worden dan om 16.00 uur weer op school
verwacht.
Alle leerlingen krijgen een gratis strippenkaart van school met daarop de volgende activiteiten 2x limonade halen, 1 klein zakje patat en 2 gratis spelletjes spelen. Voor overige kinderen kunt u een strippenkaart aanschaffen bij de kassa in de hal van de school voor resp.
2,50 of 5,00 of 7,50 euro.
Het zomerfeest is een gezellig samenzijn van team, ouders en kinderen en duurt tot 19.00
uur.
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Tijdens het zomerfeest wordt ook een loterij gehouden. Lootjes kunnen worden gekocht voor
1,00 euro per stuk. Lootjes mogen met de strippenkaart betaald worden. We hopen dat alle ouders en kinderen komen.
Het zomerfeest wordt gehouden op de speelplaats voor de school. Bij slecht weer is het binnen in de school. Komt allen!!!
Informatiemiddag en -avond op maandag 23 september
Zoals u op onze jaarkalender kunt lezen is op maandagmiddag van 14.00-14.45 uur voor de
groepen 1-2 de informatiemiddag. Ouders van de groepen 1-2 hebben hierover van de leerkrachten reeds een uitnodiging per MSI ontvangen. Wij hopen dat van alle leerlingen een
ouder aanwezig zal zijn.
Voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 is de informatieavond op maandagavond 23 september van 18.30 tot uiterlijk 19.15 uur. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 is er
aansluitend van 19.30-20.30 uur nog een informatieavond verzorgd door het Voortgezet Onderwijs over de toeleiding naar het Voortgezet onderwijs. Kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
NIET aanw ezig op de avond.
Natuurlijk hopen wij van alle leerlingen een ouder te mogen verwelkomen.
Maandag 23 september inspectiebezoek op OBS Ypenburg
Op maandag 23 september zal de rijksinspectie onze school bezoeken. Zij zijn er de hele
dag en zullen diverse lessen bezoeken, gesprekken voeren met leerlingen, leerkrachten en
directie. Het bezoek aan onze school is een zogenaamd ‘thema-bezoek’. Zij komen kijken
naar de vakken ‘rekenen’ en ‘kunst’.
Het team van OBS Ypenburg wenst u een fijn weekend toe!!

