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nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
Check de website voor nieuwe foto’s en bijv. ook voor meerjaren-vakantieregeling

Informatie over Montessori
Aan ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind, vertel ik vanzelfsprekend het een en
ander over montessorionderwijs. Voor extra informatie verwijs ik ze o.a. naar de website ‘Kiezen
voor Montessori’ en het boekje ‘Wat een geweldig kind!’ van Tim Seldin. Misschien ook leuk
voor jullie, (groot)ouders die al korter of langer meelopen in het montessorionderwijs.
Open dag Sportpark Stokroos
Zondag 11 september is er een open dag bij
Sportpark Stokroos. Een mooie gelegenheid om
eens een kijkje te nemen op het sportpark en
kennis te maken met de sporten, die daar worden
beoefend en de verenigingen die daar gehuisvest
zijn. Wist je dat er naast handbal en korfbal op
dit sportpark ook wordt gesoftbald, gehonkbald
en gerugbyd?
Tussen 12 – 15 uur zijn van de verengingen
Dubbel Zes (korfbal), Furtura (korfbal), Haagsche
Rugbyvereniging (HRC, Rugby), Hygiea (softbal),
Power ’66 (softbal/honkbal) en WHC Den Haag
(handbal) vertegenwoordigers aanwezig, die meer vertellen over de sport en zijn/haar
vereniging. Daarnaast zijn er clinics om kennis te maken met de sport.
12.00 – 13.00 uur
13.00 – 14.00 uur

14.00 – 15.00 uur










WHC Den Haag (handbal) clinic voor F-jeugd (6-8 jaar)
Furtura (korfbal) clinic op maat
WHC Den Haag (handbal) clinic voor de E-jeugd 9-10jr
Furtura (korfbal) clinic op maat
Power ’66 (softbal/honkbal) beebal (6-8 jaar)
WHC Den Haag (handbal) clinic voor de D-jeugd (1112 jaar)
Furtura (korfbal) clinic op maat
Power ’66 (softbal/honkbal) training voor
junioren/senioren

Kortom een gezellige en informatieve middag! Tot zondag 11 september op de Stokroosvelden in
de wijk Segbroek, ingang Zonnebloemstraat, Den Haag.

september 2016

abeel actueel

jaargang 3, nr. 3

Sparen voor speelgoed en extra schoolmateriaal
Vanaf morgen, 7 september kun je bij Jumbo sparen voor onze school. Bij elke besteding van
€ 10,- ontvang je een schoolpunt. Deze punten kun je toekennen aan een school naar keuze. Wij
hopen natuurlijk dat je ze aan onze school geeft. Van de punten die we ontvangen kunnen wij
namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website van de
Jumbo kun je onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Daar kun je ook de
schoolpunten direct aan onze school toekennen. Je kan je gespaarde punten ook inleveren bij ons
op school. Bij de ingang staat een dropbox waar ze in gedaan kunnen worden.
We houden je op de hoogte van de stand. Alvast hartelijk bedankt voor het meesparen!
Morgen de eerste Luizencontrôle! Wie doet mee?
Onze eigen luizenbrigade gaat weer van start!
Ondanks een enkele nieuwe aanmelding zoekt de luizenbrigade nog steeds versterking! De
controle vindt plaats op elke eerste woensdag van de maand, vanaf 8:30 uur. Voor jongere
broertjes/zusjes is er opvang mogelijk. Meld je aan of vraag meer informatie bij Judith Hoeing,
moeder van Bram (groep H) en Loes (groep A), op maandag-dinsdag-woensdag altijd te vinden
in de gang voor groep A en per mail te bereiken via: juhoeing@gmail.com
Met hartelijke groet,
mede namens het team,
Mieke Wits

Op de website zijn veel foto’s te zien van de fantastische werkweek in Vledder.
Leuk om terug te kijken met je kind(eren) en/of eventuele broertjes/zusjes alvast lekker te maken 
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