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Algemeen

Agenda

Sinterklaas

18-11 Studiedag: kinderen vrij

Aankomend weekend komt Sinterklaas weer in
het land. De voorbereiding op het Sinterklaasfeest op school zijn al in volle gang. We maken er
samen met de kinderen weer een mooi feest van.

20-11 juf Anneke jarig

16 t/m 20-11 Groeigesprekken

Hieronder willen we u alvast op de hoogte brengen van een aantal zaken die de Sintcommissie
besproken heeft.
•

Het feest wordt op 4 december gehouden op
school. Zoals alles nu gaat zal Sinterklaas met
1 piet langskomen.

•

Ouders zijn helaas dit schooljaar niet welkom
om samen Sint binnen te halen. We gaan met
alle kinderen verzamelen in de zaal en daar
ontvangen we Sint.

•

De leerkrachten die niet op vrijdag werken komen, dit schooljaar, niet terug voor het Sinterklaasfeest. Zo voorkomen we dat er teveel
volwassenen in een groep zijn. Stagiaires zijn
welkom omdat het hun stagedag is.

•

Het snoepgoed zal verpakt uitgedeeld worden.

•

Sinterklaas gaat, dit schooljaar, niet naar de
groepen toe, maar de groepen gaan naar Sint
in de zaal. In de zaal kan er
door volwassenen meer afstand gehouden worden
vanwege de ruimte.
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Verdrietig nieuws
Afgelopen dinsdag ontvingen wij
het verdrietige nieuws dat de moeder van Wim is overleden. Wim is
daardoor ook meer afwezig.
Wilt u Wim met een kaart uw medeleven tonen of op een andere
manier Wim een hart onder de
riem steken dan kan uw kind het
aan de leerkracht geven. We zorgen dan dat
de post bij
Wim komt.
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Studiedag 18 november
Woensdag hebben de leerkrachten
een studiedag met het thema
rekenen. De kinderen zijn deze
dag vrij.

Hoera een meisje geboren
Juf Lotte is 1.5 jaar geleden naar de Zevenster in Enschede gegaan. Veel leerlingen kennen haar nog goed en hebben haar
een tijdje terug nog hoogzwanger op school gezien. We vinden
het leuk om te melden dat zij 6 november samen met haar
vriend Niels trotse ouders zijn geworden van een dochter:
Lauren Fleur (roepnaam Lauren).
Mocht uw kind of u zelf juf Lotte nog willen feliciteren dan kan
een felicitatie aan de leerkracht gegeven worden. School zorgt dan dat juf Lotte deze
krijgt.
Met Lotte haar toestemming mochten we een foto delen.

Groepen

Bijbelverhalen

PBS gedragsles
Komende week staat de volgende
gedragsles centraal:

Komende week gaan de verhalen over de
Wijze Koning. Liedjes die gezongen worden
zijn “Sta eens even op”, onder, boven, voor
en achter” en “Salomo”.

Verantwoordelijkheid:
Houd zand in de
zandbak
Veiligheid:
Voetbal op het voetbalveld

Kidsteam verslag
Wij zijn het nieuwe kidsteam!!!
Kiki, Milan, Nore, Fennerieke, Bente, Sven,
Florine, Saar en Sepp.
Wij hebben 8 oktober een vergadering gehad. Daarin hebben wij kennis met elkaar
gemaakt en een foto gemaakt dit is hem
geworden:
We hebben de groepen verdeeld, wie gaat
welke groep bijpraten. We hebben erover
gesproken dat we meer aan goede doelen
gaan doen. We hebben ook een taakverdeling gemaakt welke kinderen welke groep
bijpraten,.
We hebben het ook gehad over hekken
langs het voetbalveld. We gaan ook misschien nog een grote schoonmaak organiseren
voor de bovenbouw. Ook hebben we het nog gehad over de buis, deze willen we verven
of schoon spuiten. Het is allemaal nog niet zeker. Er komen misschien speeltjes voor de
konijnen bij.
Verslag gemaakt door Milan en Kiki.
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