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Algemeen

Agenda

Oproep plein schoonmaken

23-11 Adventsviering

Op Mijn School en in de appgroep heeft u al kunnen lezen dat op zaterdag 28 november het plein
wordt schoongemaakt.

26-11 kidsteamvergadering

23t/m27-11 groeigesprekken

Uiteraard wordt de 1.5 meter in acht genomen op
het plein.
Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u wel
helpen dan kan dit nog door u aan te melden bij
Marjolein.
We hopen op voldoende aanmeldingen want vele
handen maken licht werk.

27-11 nieuwsbrief
28-11 plein schoonmaken

Welkom op school
Deze week zijn Naomi in groep 8
en Semmy in groep 5 bij ons gestart. Zij zijn verhuisd.
Wij wensen Naomi en Semmy samen met hun vader een fijne tijd
toe bij ons op school.

COVID-19 onderzoek en onderzoek op leerlinggroei
Alle scholen van VCO zijn aangemeld voor een eenmalig COVID-19 onderzoek en een
eenjarig regulier onderzoek op leerlinggroei bij het NCO (Nationaal Cohort Onderzoek).
De gegevens van de leerlingen worden anoniem gebruikt voor dit onderzoek. Mocht u
toch bezwaar hebben dan kunt u dit bij Marjolein aangeven voor 26 november. De gegevens van uw kind zullen dan niet uitgewisseld worden.
Bij deze nieuwsbrief vindt u nog een bijlage met een ouderbrief met extra informatie.
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Groepen

Voor groep 1-2: Pietenpakjes
gezocht

PBS gedragsles
Komende week staat de volgende
gedragsles centraal:

Heeft u thuis nog een leuk pietenpakje liggen
waar uw kind niet meer inpast of geen
interesse meer in heeft dan is groep 1-2 er
erg blij mee.

Respect:
Praat respectvol

Bijbelverhalen: adventsperiode
De adventsperiode begint weer en met de kinderen gaan we langzaam op weg naar
Kerst. Het adventsproject heet “Dichtbij het Licht”. Iedere klas heeft een expeditie-kaart
die deze periode centraal staat.
We starten maandag met een gezamenlijk adventsviering. Hierna wordt er in alle groepen aandacht aan besteed. De adventsperiode eindigt voor school op 17 december met
een kerstviering voor groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8.
De komende week staat het verhaal “Jezus is het licht voor de wereld” centraal. In de
groepen zingen ze het projectlied “Kijk maar naar mij”.
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