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Belangrijke data:
•
Herfstvakantie:
maandag 12
oktober t/m
vrijdag 16 oktober
•
11 november:
groep 1 t/m 4
zingen bij de
Akkerheem
•
11 november:
geen inloopavond maar…?
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Fluor: willen jullie na de herfstvakantie de kinderen €3,50 meegeven voor
het fluor spoelen? Alvast bedankt!
Kinderboekenweek: we hebben een mooie start gehad van de Kinderboekenweek. Heel veel kinderen kwamen verkleed op school en zagen er
prachtig uit. Het team was natuurlijk ook verkleed en voerde een sketch
op aan het begin van de ochtend. Aan het eind van de ochtend werd er per
groep een prijs uitgereikt voor degene die het mooist verkleed was. Kortom: een zeer geslaagde dag!
Oudergesprekken: we hebben deze week de laatste oudergesprekken en
hebben deze keer de ouders vooraf een formulier laten invullen met allerlei vragen voor de ouders. Deze manier is ons goed bevallen en gaf ons
veel informatie over de kinderen. Samen weten we meer dan alleen!
Akkerheem: de kinderen van groep 1 t/m 4 gaan altijd naar de Akkerheem
om Sint Maarten liederen te zingen. Nu mag dat naturlijk niet dit jaar maar
de Akkerheem heeft ons wel gevraagd om buiten voor de huiskamer voor
de bewoners te komen zingen. Als het weer mee zit, zullen we dus op 11
november om 10.30 uur voor de huiskamers gaan zingen met onze lampions.
Inloopavond: onze jaarlijkse inloopavond kan helaas niet doorgaan dit
schooljaar. We proberen dit nu op een andere manier vorm te geven.
Wordt vervolgd...
Sinterklaas: de sinterklaasintochten gaan niet door dit jaar maar Sint komt
onze school gelukkig wel bezoeken. Weliswaar in een wat aangepaste
vorm maar toch zijn we erg blij met een bezoek van Sinterklaas. We vieren
Sinterklaas op vrijdag 4 december. Groep 1 gaat deze ochtend ook naar
school.
Kerstdiner: ook het kerstdiner willen we graag laten doorgaan maar ook
dan in aangepaste vorm. Het kerstdiner is op donderdag 17 december. We
houden jullie uiteraard op de hoogte.
Leerlingenraad: de leerlingenraad heeft alweer vergaderd dit schooljaar.
De leerlingenraad is weer versterkt met een aantal kinderen. De samenstelling is nu als volgt. Groep 5: Jace Boer; groep 6: Damian Volders en Willemijn Remmelink; groep 7: Stijn Hulsebos, Amber Glazenburg en Fedde
Huizing; groep 8: Billie Simmerling en Sim Kuilman. De leerlingenraad heeft
gesproken over de komende activiteiten en begrijpt dat sommige activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Ze geven aan heel graag een filmavond te
willen en hopen natuurlijk dat hun schoolreis dit schooljaar wel door zal
gaan. We duimen met ze mee!
Vakleerkrachten: vooralsnog is er nog geen GVO/HVO en muziekles. Na de
herfstvakantie zal dat ook nog niet het geval zijn. We hebben wel gym van
de vakleerkracht. We zullen u berichten als de lessen van start gaan.

