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Postbus 49
9930 AA Delfzijl
e-mail: info@dalton-ripperdaborg.nl

Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.
We hopen dat u allen een fijne vakantie heeft gehad.
Het team van de Ripperdaborg is met veel enthousiasme het schooljaar begonnen, we maken er met z’n allen
weer een geweldig schooljaar van! We willen met name juf Loraine verwelkomen en wensen haar veel plezier en
succes dit schooljaar in groep 4-5-6.
e-mail adres:

Het e-mailadres van de school is veranderd, u kunt u mail vanaf nu sturen naar:
info@dalton-ripperdaborg.nl
Tuinonderhoud
Afgelopen zaterdag heeft een groepje ouders de mouwen flink opgestrookt om het welig tierende onkruid
rondom de school te verwijderen. Ook is er een minikraan gehuurd om grond te verzetten zodat er nu gebruik
kan worden gemaakt van de nieuwe speeltoestellen op het plein. Het aanzicht van de school en het speelplein is
nu weer toonbaar. Een super initiatief waar we als school heel blij mee zijn. Bedankt!
De directie gaat in gesprek met het onderwijsbureau en de gemeente Delfzijl om afspraken te maken zodat het
niet weer zover komt. We houden u op de hoogte.
Leesouders:
Voor de diverse groepen zijn we nog op zoek naar een aantal leesmoeders, heeft u belangstelling dan kunt u
zicht aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Uiteraard mag u zich ook aanmelden voor een groepje lezers uit
een hogere of lagere groep dan waarin u eigen kind zit.
Overblijven
De samenstelling van het overblijfteam is veranderd vanwege schoolverlaters.
Lucy Romer en Miranda Tuma zijn vertrokken, we willen deze dames heel hartelijk bedanken voor hun inzet!
De nieuwe overblijfmoeders zijn: Linda, de moeder van Peter en Daphne, de moeder van Koen.
(Kids) Run Oosterveld 4 september
Deze Kids Run wordt in samenwerking met de lokale loopgroepen uit Delfzijl en Appingedam georganiseerd.
Afhankelijk van de leeftijd zal er een route worden afgelegd door de wijk Oosterveld. De start vindt plaats bij
het speeltuin gebouw ‘t Woarhoes aan de Waarman 14 Farmsum 18.30 uur Start Junior lopers 4 t/m 7 jaar 1
ronde van 500 Meter 18.45 uur Start Junior lopers 8 t/m 12 jaar 2 rondes van 500 Meter I.v.m. de veiligheid
zullen er ervaren begeleiders meelopen. Er kunnen zich maximaal 100 kinderen aanmelden voor deze Kids
Run. Deelname aan Kids Run is Gratis en na afloop ontvang je een leuke herinnering. Alle leerlingen hebben
inmiddels een inschrijfformulier ontvangen.

Schoolgids
De schoolgids voor het schooljaar 2013-2014 wordt binnenkort met de leerlingen meegegeven. In de schoolgids
kunt u alle relevante informatie over de school teruglezen.
Data:
30 augustus
04 september
06 september
11 september

oud papier
Kids Run Oosterveld
gezellige barbecue aan het eind van de middag (meer informatie volgt)
schoolfotograaf

Meester Arjan op school:
Ma 26-08 / Wo 28-08 / Do 29-08 / Di 03-09 / Wo 04-09 / Vr 06-09
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 06-09

