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Agenda
De winter is in aantocht. De temperaturen dalen. De Sint is alweer
in het land. De ouderraad heeft de school weer prachtig versierd:
waarvoor dank!! We hebben van de Piet die Sints agenda
beheert gehoord, dat hij woensdag 5 december met een aantal
pieten langs komt op school: gezellig! Dat wordt feest op school.
Een aantal collega’s is zelfs al bezig met de voorbereidingen voor
Kerst. De ouderraad gaat donderdag 6 december de school in
kerstsfeer brengen. De grote kerstboom wordt opgezet. Dáár
kunnen we de nodige hulp bij gebruiken! Meld u aan bij juf Damla
of juf Minke als u wilt helpen!
Ook bent u van harte welkom bij de OR bijeenkomst op
donderdag 22 november om 08.30 uur in de koffiekamer!
Sint
Het is écht niet te missen: de Sint is weer in het
land. Ook op school vieren we Sinterklaas. Zoals
u hierboven al heeft kunnen lezen, komt hij ook
weer op school langs. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 trekken lootjes voor 5 december
(alleen gedicht en cadeau; géén surprise).
Maximaal bedrag voor het cadeau: € 5,00! We
maken er een gezellige periode van!
Op maandag 26 en donderdag 29 november is er Pietengym. De
peuters en leerlingen van groep 1 t/m groep 8 zijn dan in de gymzaal te
vinden voor een schitterend pietenparcours (wel volgens een
aangepast rooster!).
Bezoek museum / voorstelling
Dinsdag 20 november gaat groep 8 naar de
Gevangenpoort. De leerlingen gaan met de tram. Wij
verzorgen de vervoersbewijzen. Als het goed is, zijn de
leerlingen op tijd terug voor de middagpauze.
Woensdag 21 november gaan groep 5 en 6 naar het
Gemeente museum voor de les Expressief schilderen.
De leerlingen worden met een bus gehaald en terug
naar school gebracht.
Groep 5 is waarschijnlijk rond 12.15 uur terug: denkt u aan het halen
van broertjes/zusjes om 12.00 uur????
Conciërge Rene van Straalen
M.i.v. 22 november hebben we officieel een extra conciërge: Rene van
Straalen. Voor velen van u een bekend gezicht in en rond de school.
Fijn om een paar extra handen in school te hebben!

Maandag 19 november
* Lootjes trekken Sint groep 5 t/m 8
* Middag: groep 4 muziekworkshop (gym
in de ochtend)
* Groep 6 gym in de middag (geruild
met groep 4)
* 12.00 uur EXTRA Leerlingenraad
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Dinsdag 20 november
* Ochtend: groep 8 naar de
Gevangenpoort met de tram (school
verzorgt tramtickets)
Woensdag 21 november
* 08.45 uur bus gr. 6 Gemeente museum
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en 10.45
* 10.00 uur bus gr. 5 Gemeente museum;
terug om 12.15 uur!
Donderdag 22 november
* 08.30 uur OR bijeenkomst
Maandag 26 november
* Middag: groep 4 muziekworkshop
* Pietengym
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
* 19.00 uur informatie avond voortgezet
onderwijs groep 7 en 8
Woensdag 28 november
* 09.00 HALT les groep 7
Donderdag 29 november
* Pietengym
Maandag 3 december
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* 12.00 uur Leerlingenraad
* Naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 5 december
* Sinterklaasviering vanaf 08.30 uur!
Donderdag 6 december
* De OR versiert voor Kerst: komt u
helpen???

Informatie avond VO groep 7 en 8

Maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur is er op school een informatie avond over het Voortgezet
Onderwijs (VO) voor leerlingen én ouders van de groepen 7 en 8.
U bent van harte uitgenodigd naar deze informatieavond bij ons op school te komen.
Deze avond staat in het teken van wat uw kind te wachten staat na de basisschool.
Na de introductie zal een aantal docenten van het Segbroek College en van het Maris College een uitleg
geven over de gang van zaken in het Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk kunt u met al uw vragen bij hen
terecht.
Begin januari zijn voor de
leerlingen van groep 8 de
rapport- en adviesgesprekken.
U moet hiervoor intekenen op
het tijdstip van uw voorkeur in
MijnSchoolinfo. U hoort van de
leerkrachten van groep 8
vanaf wanneer u kunt
intekenen.

Wij gaan ervan uit dat alle
ouders en leerlingen van de
groepen 7 en 8 aanwezig zijn!
Indien u verhinderd bent, kunt
u dit aangeven bij de
leerkracht.

