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Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Elin , die in groep 1 is gekomen van
harte welkom op obs Tuindorp. Wij wensen Elin een heel fijne tijd
bij ons op school.
Saskia
Voor de herfstvakantie is Saskia al ziek geworden en zoals we nu
van haar vernomen hebben kan het mogelijk wel even duren voor
Saskia terugkomt op school. We wensen Saskia heel veel
beterschap. Tot het moment dat ze terugkomt zal Annigje op
maandag en dinsdag les gaan geven in groep 3. Op deze wijze
hoeven we niet een andere ( niet te vinden) invalkracht te zoeken
die ook nog ingewerkt moet worden. De kwaliteit in groep 3 moet
namelijk wel gewaarborgd blijven.
Plein
Zaterdag a.s. gaan we met een groep vaders het plein opknappen.
Het is voor kinderen dan ook even niet handig op deze dag op het
plein te gaan spelen. Wij vinden dat niet veilig genoeg en zullen de
hekken dan ook gesloten houden. We hopen dat we dan volgende
week op een prachtig vernieuwd plein kunnen spelen.
De vaders die zich hiervoor hebben opgegeven (Arjen, Simon, Dirk,
Sjoerd, Gerald, Martin en Sjoerd + familie) worden om 7.30 uur bij
school verwacht. Voor de lunch wordt gezorgd.
Oud papier
Vrijdag 2 november wordt het oud papier weer opgehaald. Zoals
eerder vermeldt gaan we vanaf deze datum 7 routes rijden. We
hebben echt alle ouders nodig als hulp en zoals u heeft kunnen
horen op de zakelijke ouderavond worden er prachtige dingen voor
gedaan voor uw kind( o.a. de vernieuwingen op het schoolplein).
Chromebooks en i-pads
Voor de zomervakantie zijn onze nieuwe Chromebooks en iPads
gekomen. Samen met de iPads die we gekregen hebben uit het oud
papier geld kunnen de kinderen nu gebruik maken van de nieuwste
i.c.t. middelen. Natuurlijk hebben we ook nog oud materiaal op
school. Deze week ruimen we daar het oudste spul van op zodat
ons netwerk ook goed kan blijven draaien.

Sprookje
Voor het sprookje in Ter Idzard op vrijdagmiddag 16 november hebben we
voor het vervoer van groep 3 en 4 een 10-tal auto’s nodig. Ook voor groep
5-6 hebben wij een tweetal begeleiders nodig bij de fietstocht naar Ter
Idzard. 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. U kunt
zich hiervoor opgeven door uw naam 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!!
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. 6
Donderdag 29 november verzorgt groep 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
November
02 Oud papier
03 Plein opknappen
05 Toetsweek
14 Managementoverleg
16 Sprookje
26 MR vergadering
29 Tuintoneel gr. 6
December
05 Sinterklaasfeest
12 Informatieavond groep 7 19.30 VO groep 8 20.00 uur
14 Oud papier
19 Kerstknutselochtend
19 management overleg
20 Kerstviering
22 t/m 6 januari kerstvakantie

Kraanwaterdag
Woensdag 7 november is de vierde editie van de Kraanwaterdag.
Als Gezonde school doen wij hier aan mee. Wereldwijd onderzoek
toont namelijk aan dat kraanwater drinken ontzettend gezond is:
het is goed voor je hart, brein, stofwisseling, alertheid en het
Met vr. groet Annigje van den Berg
voorkomt hoofdpijn. Schoolkinderen kunnen zich beter
concentreren door het drinken van voldoende kraanwater. Daarom
drinken we op woensdag 7 november geen yogi of ranja, maar
kunnen de kinderen de gehele dag hun beker onder de kraan
vullen. Wij hopen hiermee een gezond signaal te geven.
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