Nieuwsbrief
SNOEIEN RONDOM SCHOOL
Zaterdag 5 november hebben vrijwillige ouders en kinderen samen
met Bart het groen rondom de school weer mooi gesnoeid. Zelfs
Mirjam, zij deed vroeger
altijd samen met Bart de
tuin, was er bij. Er werd
hard gewerkt. Na het
harde werken werd er
genoten van een kop
heerlijke pompoensoep en
een broodje knakworst.
De schoolomgeving ziet er
weer uit om door en
ringetje te halen.
Dankjulliewel allemaal!

Agenda
18 november
Indoorsport
Groep 5 t/m 8

22 november
Tien-minutengesprekken

5 december
Sinterklaasviering

9 december
Studiedag leerkrachten/
leerlingen vrij
SINTERKLAAS
Wat is Sinterklaas toch een heerlijke tijd op school!
De kinderen van groep 1,2 3 en 4 werken vanaf nu iedere dinsdagen donderdagochtend groepsdoorbroken aan vele leuke
Sinterklaasactiviteiten.
Er worden pepernoten gebakken, verlanglijstjes gemaakt,
cadeautjes ingepakt en natuurlijk gespeeld op de stoomboot!

13 december
Informatieavond
overblijfouders
19.30 -20.30 uur

OPDRACHT THEMA NATUUR GROEP 5/6
Als afsluitende opdracht van het thema van Blink maken de kinderen in groepjes een eigen
waterrad of windmolen. Na het maken van de schets en het inventariseren van wat er nodig
was gingen de groepjes van start. Belangrijk bij dit groepswerk is samenwerken en het samen
verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. We zijn nog niet klaar, maar al wel een heel eind
op weg. Wat een enthousiasme!

KOFFIE-OCHTEND
Afgelopen donderdag 10 november had het bestuur een koffieochtend georganiseerd. Met
de aanwezige ouders hebben we gesproken over hoe we nog meer ouders bij de school
kunnen betrekken. De ouders noemden dat hun ervaringen met de Parro-app heel positief
zijn. Via deze app, kunnen ouders -ook op korte termijn - gemakkelijk gevraagd worden voor
een activiteit.
Verder hebben we het gehad over het overblijven. We hebben gesproken over het opzetten
van een lijst met reserve-overblijfouders, die kunnen inspringen als een overblijfouder
verhinderd is. Het bleek ook, dat in onze mooie kalender helaas dit jaar geen
telefoonnummers vermeld zijn. Daardoor is het lastiger om andere ouders te benaderen.
Afgesproken is dat alle ouders binnenkort de namenlijsten van de kinderen met de daarbij
telefoonnummers krijgen.
Daarnaast hebben we het ook gehad over het ventilatiesysteem. Dit moet nog verder
ingeregeld worden, zodat er optimaal en op een prettige manier frisse lucht in de klassen is.
We bedanken alle ouders die aanwezig waren voor hun suggesties en het meedenken over
onze school.

INFORMATIEAVOND OVERBLIJFOUDERS
Op dinsdagavond 13 december van 19.30 – 20.30 uur houden we een informatieavond voor
alle overblijfouders.
Op deze avond willen we de afspraken en regels betreffende het overblijven doornemen,
ervaringen en tips uitwisselen en kijken of we een lijst kunnen samenstellen van ouders die
benaderd kunnen worden mocht er een overblijfouder verhinderd zijn.
De avond vindt plaats op school.

OVERBLIJFROOSTER
In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de komende twee weken.
Overblijfouders komen om 12.40 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen onder toezicht
van de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de overblijfouder van 12.45 tot 13.15
uur naar buiten.
Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden.
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