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Agenda
De leerlingen zijn een aantal dagen in het schooljaar vrij, omdat
de leerkrachten studiedagen hebben. Wat doen de leerkrachten
op deze dagen?
Zoals eerder aangegeven zijn we bezig met taal. We verdiepen
ons in hoe kinderen taal leren, zodat onze lessen nóg beter
aansluiten bij het niveau van de kinderen.
Verder zijn we bezig met een nieuw schoolplan. In het schoolplan
staat wat we de komende vier jaren gaan doen. Dit schoolplan
moet in september 2019 ingaan.
Maandag 5 november hebben we onze jaarlijkse BHV-dag
(bedrijfshulpverlening). Alle medewerkers van school doen aan
deze dag mee. We krijgen EHBO-les (eerste hulp bij ongevallen),
we bekijken ons ontruimingsplan en we oefenen met het blussen
van branden.
Ondanks de studiedagen krijgen de leerlingen 940 uur les per
schooljaar. Dit is een eis van onderwijsinspectie.
Studiedagen en herfstvakantie
Vrijdag 19 oktober zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag taal
voor alle leerkrachten. Dat is gelijk het begin van de herfstvakantie. Alle
kinderen zijn vrij t/m zondag 28 oktober. Maandag 29 oktober starten
we om half 9 weer (op de net ingegane wintertijd).
Vrijdag 2 november vieren we dat onze stichting, De Haagse Scholen,
10 jaar bestaat. De leerkrachten van alle scholen volgen lezingen en ’s
avonds is er ook een feestje.
Maandag 5 november zijn alle leerlingen ook nog vrij, zoals hierboven
gezegd vanwege de BHV cursus.

Maandag 15 oktober
* 12.15 uur Leerlingenraad
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 17 oktober
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
Donderdag 18 oktober
* Groep 7 met de tram naar Generation
Discover
Vrijdag 19 oktober
* Studiedag taal leerkrachten: alle
kinderen zijn vrij!
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
* Herfstvakantie!!!
Zondag 28 oktober
* De wintertijd gaat in
Maandag 29 oktober
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 31 oktober
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45 uur
* 11.00 uur Brandoefening

Ouderraad
Donderdag 1 november is de tweede bijeenkomst
van de ouderraad. Vandaag hebben zij de school
versierd in het Halloween- en herfst-thema. De komende activiteiten zijn
Sinterklaas en Kerst en hierbij is alle hulp welkom.
U bent van harte welkom om de bijeenkomsten van de ouderraad (OR)
bij te wonen. We verwachten niet dat iedereen dan ook bij álle
activiteiten helpt, maar vele handen maken licht werk.
De bijeenkomsten zijn onder leiding van één van onze
oudercoördinatoren, juf Damla of juf Minke.

Donderdag 1 november
* 08.30 uur bijeenkomst ouderraad
* 10.30 uur Voorstelling Dobbe en de
Draak voor alle kleutergroepen in de
kleutergymzaal

Blijft uw kind over? Meld hem/haar aan via de site!
De overblijfcoördinatoren geven bij ons aan dat er veel
kinderen zijn die wél overblijven, maar niet aangemeld
zijn via de site www.overblijvenmetedith.nl Zij vinken uw
kind uiteraard aan als hij/zij overblijft, maar het is de
bedoeling dat u dat zelf doet. Op deze manier ontstaan
er minder fouten!

Dinsdag 6 november
* De volgende nieuwsbrief komt uit
* Groep 8 bezoekt verschillende VO
scholen

Vrijdag 2 november
* Stichting De Haagse Scholen bestaat
10 jaar: alle kinderen zijn deze dag vrij!
Maandag 5 november
* Studiedag BHV: alle kinderen zijn deze
dag vrij!

Woensdag 7 november
* Aantal ll-en groep 8: NIO op het HCO
(school zorgt voor vervoer)

