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Agenda
Ouder tevredenheidspeiling
Vanaf vandaag is het mogelijk de
ouder tevredenheidspeiling in te vullen.
We zijn heel erg benieuwd wat u van onze school vindt.
Hoe meer ouders de peiling invullen, hoe betrouwbaarder het
beeld van de school wordt.
De vragenlijst kan in verschillende talen ingevuld worden. U heeft
de vooraankondiging via MijnSchoolInfo ontvangen. Ook de link
naar de vragenlijst ontvangt u via MSI.
Invullen kan t/m vrijdag 22 november.

Maandag 11 november
* Leerlingenraad – deze leerlingen blijven
(gratis) over. Denk aan het meenemen
van de lunch!
* Sportinstuif; gr. 5 t/m 8; 15.00 – 16.00 uur
Dinsdag 12 november
* In alle groepen (behalve 3) gastlessen
‘Even Stilte’
* 19.00 uur informatie avond VO gr. 7/8
Woe 13 nov t/m vrij 17 april
* Gratis schoolfruit, 3x per week!

Sportinstuif
Afgelopen week was het heel erg druk bij de
sportinstuif bij meester Willem. Zoals eerder
aangegeven gelden dezelfde regels als tijdens de
reguliere lessen. Als kinderen zich daar niet aan
houden, worden zij uitgesloten van deze lessen.
Kinderen moeten zelf gymspullen meenemen. Als zij
geen gymspullen bij zich hebben, kunnen zij ook niet
meedoen! Maandag 25 november gaat de les niet
door vanwege de pietengym.
Gezond Houtwijk – project van onze wijk

En de winnaar is……..
Abi uit groep 6.
Gefeliciteerd.
Wat een prachtig logo heb je
gemaakt.
Veel plezier met je gewonnen
kaartjes voor de Efteling!
Informatie avond VO voor groep 7 en 8
Dinsdagavond 12 november is de
informatie avond over het voortgezet
onderwijs voor alle leerlingen en ouders van de groepen 7 en 8.
Afgelopen week hebben deze leerlingen hiervoor een uitnodiging
ontvangen.
Juf Marja en juf Marina én docenten van het voortgezet onderwijs
(Segbroek en Zuid West college) geven u informatie over de
overgang naar de middelbare school en hoe u uw kind daar kunt
inschrijven. Die avond kan er voor de leerlingen van groep 8
ingeschreven worden voor de rapport- en adviesgesprekken in
januari. Voor de leerlingen van groep 7 is deze avond óók al
belangrijk ter voorbereiding op de open dagen van de VO scholen.

Woensdag 13 november
* Versieren voor Sint door de OR wordt
verplaatst naar woensdag 20 november!
Donderdag 14 november
* Naschoolse cursus Breakdance – groep 6
en 7; 15.00 – 16.00 uur
Zaterdag 16 november
* Intocht Sinterklaas
Maandag 18 november
* Sportinstuif; groep 5 t/m 8; 15.00 – 16.00
uur
Dinsdag 19 november
* Groep 8 in de ochtend naar Hofstad
Woensdag 20 november
* OR versiert de school voor Sint
* Groep 8 naar het Vredespaleis (meer
info van de leerkracht)
Donderdag 21 november
* 09.30 – 11.30 uur: groep 7 met de tram
naar Museum Meermanno (later terug
dus!)
* Groep 8 op de fiets voor feestje juf Marja!
Gratis overblijf voor deze groep
* Naschoolse cursus Breakdance – gr. 6 en
7; 15.00 – 16.00 uur
Vrijdag 22 november
* 13:00 – 15:00 uur: groep 8 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 8 blijven gratis over.
Maandag 25 november
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* Gewijzigd gymrooster door Pietengym
* Géén gyminstuif

