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Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Feran, Jailey, Luc en Jaivy van harte
welkom heten op obs Tuindorp. In groep 1 komen Jaivy en Luc In
groep 2 Jailey en in groep 3 Feran. Wij wensen jullie samen met
jullie ouder(s) een heel fijne tijd bij ons op school.
Oud papier
Vrijdag a.s. is er weer een oud papier actie. De chauffeurs en
helpers hebben voor de vakantie hun route en hesje al ontvangen.

Oproep
Voor het versieren van de school bij diverse activiteiten wil de
oudervereniging graag een lijst met creatieve ouders die op oproep basis
beschikbaar willen zijn om te helpen bij de aankleding van de school. U
kunt zich hiervoor opgeven door uw naam in te vullen op de intekenlijsten
bij de keuken.
Karate lessen
De komende weken zullen de kinderen uit groep 3 t/m 8 tijdens de
gymlessen kennismaken met de Karatesport.

Contactweek
In de week van 13 november houden we de contactweek. Tijdens deze
Informatieavond Cito groep 1/2
contactweek zal de leerkracht indien zij iets met u wil bespreken, u
Dinsdag 31 oktober is er een informatieavond over het gebruik van uitnodigen voor een gesprekje op school. Mocht u zelf graag een gesprek
Cito in de kleutergroepen. Deze avond begint om 20.00 uur en zal
met de leerkracht willen dan kunt u dat voor 4 november doorgeven, zodat
ongeveer een uur duren
dit ook meegenomen wordt in het schema. Deze contactweek is dus niet
voor alle ouders. Donderdag ontvangen de ouders die voor een gesprek
St. Maarten
met de leerkracht in aanmerking komen de indeling. Mocht u op dit tijdstip
Omdat 11 november in het weekend valt, lopen de kinderen zelf en verhinderd zijn, wilt u dit dan z.s.m. aan de leerkracht laten weten
dus niet met school.
De gesprekken zullen eventueel ook op de middag plaats vinden.
Sprookje
Donderdagmiddag 16 november gaan we met de kinderen van
groep 3 t/m 6 naar het Sprookje “Rijk tot de laatste cent” in Ter
Idzard. De kinderen van groep 3 en 4 gaan hier in auto’s naar toe.
De kinderen van groep 5/6 gaan op de fiets naar het sprookje. De
aanvang is om 13.00 uur. Het vertrek is om 12.30 uur vanaf school
en het ophalen om +/- 15.15 uur bij De Bult in Ter Idzard. Voor het
vervoer van groep 3-4 hebben wij nog een 9-tal auto’s nodig. Ook
voor groep 5-6 hebben wij nog een tweetal begeleiders nodig bij de
fietstocht naar Ter Idzard. U kunt zich hiervoor opgeven door het in
te vullen op de intekenlijsten bij de keuken. Ouders die de kinderen
brengen kunnen niet mee de zaal in, omdat die anders te vol
wordt. Deze middag zijn de kinderen van gr. 3 t/m 6 dus later uit.
Rond 15.45 uur zijn de kinderen terug bij school!! Vrijdagavond 17
november is er een voorstelling voor ouders, oud-leerlingen en
andere belangstellenden. Het is echt een avondje uit en u zult de
enthousiaste verhalen van uw kind begrijpen. Deze voorstelling
begint om 20.00 uur.
Veerkieker groep 2
De kinderen uit groep 2 gaan op woensdag 22 november naar
natuurcentrum de Rietnymf in Munnekeburen. Voor het vervoer
van groep 2 hebben wij een 6-tal auto’s nodig. U kunt zich
hiervoor opgeven door uw naam in te vullen op de intekenlijsten
bij de keuken. Op donderdag 23 november krijgt groep 2 ook nog
een dansles van dansdocente Lianne Jacobs.
Nota's ouderbijdrage
Donderdag ontvangt u de nota betreffende de ouderbijdrage.
December is een dure maand voor de penningmeester van onze
Oudervereniging. Mogen wij daarom op een vlotte betaling
rekenen?

Tuintoneel gr. 5/6
Donderdag 30 november verzorgt groep 5/6 de voorstelling van Tuintoneel.
De voorstelling begint om 13:30 uur. Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s
en oppassen zijn van harte welkom op onze school. Zorg dat u op tijd
aanwezig bent. We hopen op een mooie voorstelling, een grote opkomst
en enthousiast publiek.
Belangrijke data
Oktober
30 Toets week
31 informatieavond Cito groep 1-2
November
01 Toets week
03 Oud papier
08 Managementoverleg (Annigje afwezig)
11 Sint Maarten (weekend niet met school)
13 t/m 17 contactweek
14 t/m 15 Cursus Annigje (Annigje afwezig)
16 Sprookje gr. 3 t/m 6
22 Veerkieker Rietnymf gr. 2
30 Tuintoneel gr. 5/6
December
05 Sinterklaasfeest
12 Informatieavond VO groep 8
12 t/m 13 Cursus Annigje (Annigje afwezig)
15 Oud papier
20 Kerstknutsel ochtend
21 Kerstviering
23 t/m 7 januari kerstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg
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