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Activiteiten

Jaarthema:
43
44

22
26
29
02

okt – Herfstvakantie
okt
okt – Ma 29 okt: Weekopening door leerkracht groep 1-2
nov
Ma 29 okt: Luizencontrole
Wo 31 okt: vergadering ouderraad
Do 1 nov: Oud papier
Do 1 nov: Evelien aanwezig

45

05 nov – Ma 5 nov: oudergesprekken op verzoek of uitnodiging
09 nov
Di 6 nov: Lina afwezig
Wo 7 nov: werkdag team; leerlingen vrijdag
Do 8 nov: Nationaal schoolontbijt
Do 8 nov: Geen gymnastiek groep 4-8
Vr 9 nov: Nieuwsbrief mee
Za 10 nov: Sint Maarten

46

12 nov – Wo 14 nov: Lina afwezig
16 nov
Do 15 nov: Evelien aanwezig

47

19 nov – Wo 21 nov: Lina afwezig
23 nov
Do 22 nov: Evelien aanwezig

Even bijpraten
En dan is het alweer herfstvakantie, wat vliegen de weken voorbij! De eerste weken van het schooljaar
zijn in verhouding vaak nog rustig. Er kan flink gewerkt worden. De eerste (methodegebonden-)toetsen
zijn alweer afgenomen. Het is prettig werken met de nieuwe methode voor taal! In de loop van dit jaar
gaan we ons verdiepen in een nieuwe methode voor rekenen, zodat we daar in het volgende schooljaar
mee kunnen werken. In de week van 5 november is de eerste gespreksronde gepland, we willen dan
graag met u praten over de ontwikkeling van uw kind(eren) . Op 7 november hebben we onze eerste
werkdag. De kinderen zijn deze dag vrij. We kunnen de hele dag gebruiken voor overleg en voor het
maken van plannen en evaluaties.
Binnenkort wordt het plein aangepakt. Op het speelveldje van het kleuterplein, waar toch geen gras wil
groeien, komt het ‘oude’ zand uit de zandbak. In de zandbak komt nieuw speelzand. De boom tussen de
pleinen in wordt gesnoeid en de slechte plekken op het plein worden opnieuw bestraat. Wanneer dit
precies gaat gebeuren, weten we nog niet.
Na de herfstvakantie mogen we drie nieuwe leerlingen welkom heten bij ons op school. Grace komt in
groep 2, David in groep 5 en Jesse in groep 7. Ook komen in de komende weken nieuwe leerlingen in
groep 1. Welkom allemaal!
Zending
Op de maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Dit jaar is het zendingsdoel
Mercy Ships.
Oud papier
Op donderdag 4 oktober is er weer oud papier opgehaald. Er is deze keer € 149,66 opgehaald! Dit geld
kunnen we gebruiken voor verschillende activiteiten. Op 1 november gaan vaders de Jeu en Kruize het
oud papier ophalen!

luizencontrole
In de week na de herfstvakantie, de dag is staat nog niet vast, worden de haren
van de weer gecontroleerd op luizen en neten. Helaas komt hoofdluis nog steeds
regelmatig voor en blijft controleren noodzakelijk. Hoofdluis blijft op de scholen
een groot probleem. Het is erg belangrijk om wekelijks thuis de haren te
controleren. En als er hoofdluis gevonden wordt, helpt kammen het beste!
Hoofdluis overleeft niet op knuffels, dus deze hoeven niet speciaal gewassen te
worden.

Gymnastiek
Op donderdag 8 november kunnen we geen gebruik maken van de sportzaal omdat deze gebruikt wordt
voor een toernooi. Gymnastiek kwam deze week te vervallen in groep 4-5 omdat Michel niet bevoegd is
en Lina op maandag en donderdag afwezig was. Dit is in de klas met de kinderen besproken.
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 8 november mogen de kinderen weer met een lege maag op school komen.
We doen mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Schoolfruit
We gaan weer meedoen met schoolfruit!! Vanaf week 46 (12 -16
november) krijgen we weer fruit op school bezorgd! De leerlingen
krijgen dan weer twee keer per week fruit in de kleine pauze. We weten
nog niet precies op welke dagen, omdat we nog niet weten wanneer
het fruit bezorgd wordt. Wie wil helpen bij het snijden en verdelen van
het fruit?
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons! De volgende nieuwsbrief wordt op 5 oktober
verstuurd.
Verjaardag
01 november
02 november
05 november
12 november
15 november

Jesse Moesker
juf Liesbeth
Rhiley Stuut
Thijs Mateman
juf Evelien

groep 2
groep 4
groep 6

