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Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december brengt Sint met zijn Pieten een bezoek aan de Vlindertuin.
Sprookje
Dit betekent dat de kinderen deze middag tot 15.15 uur naar school gaan. Wij
Donderdagmiddag 16 november gaan we met de kinderen van groep 3 verwachten dat Sint rond 13.00 uur aan zal komen. De kinderen mogen (samen
t/m 6 naar het Sprookje “Rijk tot de laatste cent” in Ter Idzard. De
met belangstellende ouders) op de aankomst van de Goed Heiligman wachten.
kinderen van groep 3 en 4 gaan hier in auto’s naar toe. De kinderen van Iedereen wordt daarna uitgenodigd om in de multifunctionele ruimte de Sint te
groep 5/6 gaan op de fiets naar het sprookje. De aanvang is om 13.00
begroeten. Vanaf 13.30 uur gaat de Sint in alle groepen een bezoekje brengen.
uur. Voor het vervoer van groep 3-4 rekenen wij op: Ria Kosters, Bettie Rond 15.00 uur hebben Sint en Piet speciaal gereserveerd voor broertjes en of
Douma, Simea Delfsma, Manda Krediet, Ieke Haarsma, Hendrika de
zusjes en de kinderen van de KDV. Deze kinderen mogen dan in het speellokaal
Boer, Hilde Dijk, Annet van Veen (heenreis) en Rolien Woudberg
samen met hun ouders op bezoek komen. De kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en
(terugreis). We hebben op dit moment nog één auto tekort! . Het
8 beginnen ’s morgens al met het uitpakken van hun surprises, dit kan
vertrek is om 12.30 uur vanaf school en het ophalen om +/- 15.15 uur misschien wel de hele dag duren. De surprises kunnen gewoon op
bij De Bult in Ter Idzard. Voor de begeleiding van groep 5-6 rekenen wij dinsdagmorgen 5 december meegenomen worden naar school, maar vergeet
op Kristel Hylkema en Gerald Woudberg bij de fietstocht naar Ter
ze niet!!!!! Ze mogen dan direct in het lokaal gebracht worden.
Idzard. 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 Uitslapen
t/m 6 dus later uit. Rond 15.45 uur zijn de kinderen terug bij school!!
Alle kinderen mogen op woensdag 6 december een uurtje langer blijven liggen.
Vrijdagavond 17 november is er een voorstelling voor ouders, oudOmdat wij dinsdag 5 i.v.m. het Sinterklaasfeest een uur langer naar school
leerlingen en andere belangstellenden. Het is echt een avondje uit en u hebben wij besloten, dit op 6 december te compenseren. Wij beginnen deze
zult de enthousiaste verhalen van uw kind begrijpen. Deze voorstelling ochtend dus om 9.30 uur.
begint om 20.00 uur.
Eventuele Staking
Veerkieker groep 2
Zoals u in het nieuws kunt volgen zijn de eisen voor de leraren uit het
De kinderen uit groep 2 gaan op woensdag 22 november naar
basisonderwijs nog niet ingewilligd. Actiegroep 'PO in actie' wachten de
natuurcentrum de Rietnymf in Munnekeburen. Voor het vervoer van
behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af, die voor de
groep 2 rekenen wij op Geraldine Westerbeek, Kelly Hof, Kim Sybrandy, week van 5 december staat gepland. Blijft resultaat uit, dan gaan de
Andréa Glorie, Hendrika de Boer en Erik Sikkema. Op donderdag 23
basisscholen in het hele land op 12 december opnieuw op slot.
november krijgt groep 2 ook nog een dansles van dansdocente Lianne
Jacobs.
Kerstknutselochtend
Zoals ieder jaar zoeken we nu ook weer ouders die op woensdagmorgen 20
Karate lessen
december zouden willen helpen met het knutselen. Op het raam bij de keuken
De komende weken zal Sportclub F en F Karatelessen verzorgen voor
hangt hiervoor een opgavelijst waarop u uw naam kunt noteren.
de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gymlessen. De kinderen
kunnen op die manier kennis maken met de Karatesport. Naast de
Oproep
gymlessen zullen er, in samenwerking met Doomijn, ook twee
Wij zoeken handige ouder(s), grootouder(s) die onze kleuterfietsen zouden
naschoolse clinics Karate zijn op 9 en 16 november van 15.00u – 16.00u willen nakijken en eventueel repareren. Het gaat om ongeveer 5 fietsen,
in het speellokaal van school. De clinics zijn toegankelijk voor kinderen waarmee een klein probleem is. U kunt dit melden bij Maaike en/of Jolanda.
van groep 3 t/m 8. Kinderen die geen genoeg van Karate kunnen
krijgen zullen na afloop van de clinics een uitnodiging ontvangen van
Belangrijke data
de trainer om mee te doen bij de lessen van Sportclub F en F in
November
Wolvega.
13 t/m 17 contactweek
14 t/m 15 Cursus Annigje (Annigje afwezig)
Tuintoneel gr. 5/6
16 Sprookje gr. 3 t/m 6
Donderdag 30 november verzorgt groep 5/6 de voorstelling van
22 Veerkieker Rietnymf gr. 2
Tuintoneel. De voorstelling begint om 13:30 uur. Alle ouders,
30 Tuintoneel gr. 5/6
verzorgers, opa’s, oma’s en oppassen zijn van harte welkom op onze
30 Doemiddag AOC Terra
school. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. We hopen op een mooie
voorstelling, een grote opkomst en enthousiast publiek.
December
05 Sinterklaasfeest
Doemiddag AOC Terra
12 Informatieavond VO groep 8
De kinderen van groep 8 gaan op donderdag 30 november naar de
12 Eventuele staking
doemiddag op het AOC Terra. Deze middag begint rond 12:00 uur met 12 t/m 13 Cursus Annigje (Annigje afwezig)
een lunch en is om 15:00 uur afgelopen. We zoeken nog één ouder die 15 Oud papier
mee wil als begeleider op de fiets naar het AOC Terra. Na afloop mogen 20 Kerstknutsel ochtend
de kinderen zelf naar huis. Als u mee wilt als begeleider dan kunt u dit
21 Kerstviering
doorgeven aan juf Marijke.
23 t/m 7 januari kerstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg
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