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Welkom
Vanaf deze plaats willen wij Senn , Joep en Sanne van harte
welkom heten bij ons op school. Senn zit in groep 3. Joep en Sanne
beginnen maandag officieel in groep 1. Wij wensen jullie samen
met jullie ouders een heel fijne tijd bij ons op school.
Plein
Zaterdag 3 november heeft een heel stel ouders ( ook nog een
“opa” en oma) geholpen met het opknappen van het plein. Het is
echt super mooi geworden en de kinderen spelen er met razend
enthousiasme. Namens alle ouders, personeel en kinderen willen
we deze ouders nogmaals bedanken voor het werk dat ze verzet
hebben.

Sprookje
Voor het sprookje in Ter Idzard op vrijdagmiddag 16 november hebben we
voor het vervoer van groep 3 en 4 nog 4 auto’s nodig. Voor groep 5-6 zijn
we voorzien. 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
Denkt u om de betaling van de ouderbijdrage?

Tuintoneel gr. 6
Donderdag 29 november verzorgt groep 6 de voorstelling van Tuintoneel.
Luizen
De voorstelling begint om 13:30 uur. Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s
Er zijn weer luizen geconstateerd. Wilt u het haar van uw kind goed en oppassen zijn van harte welkom op onze school. Zorg dat u op tijd
controleren en indien nodig behandelen.
aanwezig bent. We hopen op een mooie voorstelling, een grote opkomst
Aansluitend zijn we op zoek naar enkele luizenouders. Op dit
en enthousiast publiek.
moment zijn er 3 moeders die dit klusje doen, maar dat is te weinig
op zo’n groep kinderen. Ouders die willen helpen zijn ongeveer 4 of Muziekuitvoering
5 keer in het jaar een paar uurtjes onder de pannen met pluizen.
Op donderdag 29 november houden de kinderen van groep 3 een
U kunt zich gewoon via de mail opgeven.
fluitconcert en de kinderen van groep 4 laten hun key board kwaliteiten
Traktatie
Via deze weg wil ik nogmaals aandacht vragen voor de gezonde
traktatie. Steeds vaker zien we kinderen die op een stuk fruit
trakteren maar dan komt daar toch nog snoep bovenop. Dit is heel
lastig voor ouders die zich keurig aan de richtlijnen houden. Ook
voor leerkrachten en het kind dat mag trakteren is het niet leuk,
want snoep wordt niet op school opgegeten en gaat dus in de tas
mee naar huis.
We zijn een gezonde school en willen dan ook graag dat kinderen
en wijzelf een gezonde traktatie krijgen.
En inderdaad…..ook wij willen graag gewoon de traktatie die de
kinderen ook krijgen en hoeven echt niks anders. Kinderen vinden
het namelijk heel raar dat wij dan wel iets ongezonds krijgen. Dit is
natuurlijk geen goed voorbeeld voor hen.
Knuffelactie Annabella
Er zijn al ontzettend veel knuffels binnen gekomen voor de
kinderen uit Roemenië. Maar mochten jullie nog meer hebben dan
wil Annabella die heel graag ontvangen in de grote doos die in de
gang staat.
Burgemeester zwaait Annabella uit
Op vrijdag 23 november komt de burgemeester Annabella
uitzwaaien als ze haar knuffels naar Roemenië gaat brengen.
Natuurlijk is het leuk als hier zoveel mogelijk mensen bij aanwezig
zijn. Annabella vertrekt rond 8:30 uur van school.

horen. Natuurlijk zou het geweldig zijn als hier heel veel ouders, opa’s en
oma’s en oppassen bij aanwezig zullen zijn. De voorstelling duurt van 10:45
uur tot ongeveer 11:15 uur.
Belangrijke data
November
14 Managementoverleg
16 Sprookje
26 MR vergadering
29 Tuintoneel gr. 6
29 Muziekvoorstelling groep 3 en 4
December
05 Sinterklaasfeest
12 Informatieavond groep 7 19.30
12 Informatieavond VO groep 8 20.00 uur
14 Oud papier
19 Kerstknutselochtend
19 management overleg
20 Kerstviering
22 t/m 6 januari kerstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg

Vervanging
Maandag 12 november heeft Marije BLP cursus. Tjalling Janssen
komt haar dan vervangen. Maandag 12 en dinsdag 13 november is
Marijke afwezig. Arjen Groenewoud doet de vervanging. En ook op
27 november komt Arjen de vervanging voor Marijke doen.
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