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Data:
13 november
NIO groep 8
16 november
Musical groep 1
11.45 uur

Nieuwsbrief 3
S C H O O L J A A R

2 0 1 8 - 2 0 1 9

9

N O V E M B E R

2 0 1 8

Activiteiten van de afgelopen periode
Groep 7/8 heeft afgelopen weken 2x een activiteit met Meerradio gedaan. Dit heeft geleid tot een
echt radio programma. Mocht u deze aflevering willen luisteren dan kan dit via; http://meerradio.nl/
educatie
In de groepen 1 tot en met 4 is er een muziek juf geweest die samen met de leerlingen een compositie
heeft gemaakt door kleuren te koppelen aan een boomwhecker. Dit is een plastic staaf die verschilt
van lengte en kleur. Door en mee op je hand te tikken krijg je een toonhoogte.
Ook het bezoek van de burgemeester was een hoogtepunt. Veel kinderen hadden zich op hun
allermooist aangekleed en gelukkig had de burgemeester alle tijd om de vragen van de leerlingen te
beantwoorden. Al met al een geslaagde maand waar we met trots op terugkijken.

19 november
Sint versieravond
19.00 uur
22 november
Lootjes trekken
groep 5 t/m 8

Volgende nieuwsbrief; 7 december

schoolfruit
Op 14 november starten wij weer met schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de
kinderen dan zelf geen fruit mee te nemen naar school. Op maandag proberen we de fruitsoorten
van die week bij de deuren op te hangen. Deze periode duurt tot half april. In de extra bijlage van
deze nieuwsbrief zit ook een ouderbrief over het schoolfruit. Hierin staat ook een link waarmee u
zelf kunt inschrijven op deze nieuwsbrief. We zoeken nog enkele ouders die thuis het fruit willen
voorsnijden. Graag opgeven bij Wendy
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S C

Vlak voor de herfstvakantie hebben wij samen met de Berendijk het
overblijven in de klassen besproken. Het blijkt dat zowel school als de
Berendijk erg tevreden zijn over deze manier van overblijven: Er is meer
rust in de groep. Hierdoor verloopt het buitenspelen en het terugkomen
in OdeO klas
Mocht u aanvullingen
H
L J Aook
A R veel
2 0 soepeler.
1 8 - 2 0 1 9
9 N hebben
O V E M dan
B E Rhoren
2 0 1 8
wij die graag.

te laat komen
Graag nogmaals het verzoek uw kind op tijd op school te brengen. We
zien op het moment veel leerlingen te laat de les binnen komen. Dit
werkt storend voor de leerkracht en de leerlingen maar het is voor uw
eigen kind ook niet prettig om te laat binnen te komen en alle ogen op
hem/haar gericht te zien.
De leerplichtambtenaar gaat ouders na frequent te laat komen
uitnodigen op het gemeentehuis voor een gesprek..

Jarig
november
9 Joy van der Lijkcke
11 Djayden de Laaf
13 Mohammed Ait Bassou
14 Michel Kubis
22 Floor de Vos
27 Nicky Dhont
30 Rosa Nuij

december
2 Maja Mojescik
5 Nigel Beck

