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Actie De Klim-Op/Present voor Het Driespan
U weet het vast nog wel, op 14 oktober brandde de Flosbeugel
in Enkhuizen tot de grond toe af. Het was een triest gezicht om
het schoolgebouw in vlammen te zien opgaan. Alle kinderen,
ouders en het team waren erg verdrietig; alles is verloren gegaan, van spulletjes van de
kinderen, lesmateriaal, tot het meubilair, enzovoort, enzovoort.
De eerste dagen na de brand bleek dat heel veel hulp van allerlei kanten werd
aangeboden. Dat was hartverwarmend. En nog steeds blijkt dat heel veel mensen willen
meewerken aan een tijdelijke nieuwe plek voor de kinderen en hun juffen en meesters,
waar iedereen weer met plezier naar. Ook alle scholen van onze stichting Present werken
mee:

We zijn een lege flessenactie gestart
en vragen u om de komende periode uw lege flessen in te
leveren in de plastic zakken op het podium in de aula.
Deze actie loopt tot 17 november
Namens alle kinderen en collega’s van De Flosbeugel alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!!!

‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Woensdagochtend 29 november
tussen tien voor half negen en kwart over negen

bent u weer van harte welkom (in de teamkamer)!
De koffie en thee (met koek ) staan dan klaar.
Met hartelijke groet en tot ziens!
Het team
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1.
2.  Mike

16. Zelf fruit meenemen
17. Roostervrije dag groep 1 t/m 4

Zelf fruit meenemen

3.
4.
5.
6.
7.  Dion

18.
19.
20.
21. Schoolfruit eten
22.

8.
9.  Luuk

23. Zelf fruit meenemen
24.

 Troy
Schoolfruit eten

Zelf fruit meenemen

10.
11.
12.
13. Deze week contactavonden groep

25.
26.
27.
28. Schoolfruit eten

1 t/m 7
14.  Madelief
Schoolfruit eten

29.  Sjoerd

15.  Romy

Op de koffie/thee bij de Klim-Op van
8.20 tot 9.15 uur
30. Zelf fruit meenemen

