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BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Een gezellige - en voor veel kinderen spannende - tijd is weer aangebroken.
Sinterklaas en het sinterklaasjournaal zijn onderwerp van gesprek op de
speelplaats deze week. De ouderraad en de werkgroep aankleding hebben
de hele school weer prachtig versierd! Onze dank is groot!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We hebben plezier”
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.
SCHOOLFRUIT
20 weken lang, ontvangen we drie soorten groenten/fruit per
week. Het doel is kinderen daarmee te stimuleren groente en fruit
te eten en nieuwe dingen te proeven. Zien eten, doet vaak eten.
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u daarom niet zelf voor
fruit te zorgen.
Wij laten enkele dagen voor de uitdeeldag weten wat het fruit
wordt. Zelf (extra) fruit meenemen mag natuurlijk gerust.

TALENTENDAG
Op vrijdag 15 november vond de eerste talentendag van dit schooljaar plaats. Kinderen
volgden die dag twee workshops. Hiervoor hadden ze eerder al voorkeuren mogen opgeven.
Het was een bruisende en gezellige dag waarbij we weer veel talenten aan het werk hebben
mogen zien. Het was een genot om te zien hoe kinderen met plezier samen aan de slag waren
Op Facebook en de schoolapp kunt u foto’s bekijken. Voor ouders die zelf geen Facebook
hebben: via de tegel “contact” in de schoolapp, kunt u de Facebookberichten van school toch
volgen.

OUDER-KIND GYM
Aanstaande maandag 25 november zijn ouders en kinderen na schooltijd welkom bij meneer
Nick om samen te komen gymmen van 15.00 – 15.45 uur.
Dit idee is een paar jaar geleden ontstaan in de kinderraad. De kinderen vonden het leuk om
als sportieve en gezonde school die “Samenscholen” hoog in het vaandel heeft, zo nu en dan
een gymles voor ouders en kinderen samen te organiseren. Het idee is destijds voorgelegd
aan meneer Nick en hij reageerde meteen enthousiast.
Kinderen zijn samen met een ouder welkom. Denk aan gymkleding en gymschoenen. 
HERINNERING STUDIEDAG
Als het goed is, hebt u het al op de kalender gezien: Volgende week woensdag 27 november
hebben alle kinderen een vrije dag. We gaan met het hele team naar de studiedag “Leraren
maken het verschil”. De sprekers gaan ons inspireren op het gebied van “meesterlijk
lesgeven”. De volgende dag gaan we met de input meteen aan de slag in de groepen.
Hopelijk zijn de meneren en juffen beter op tijd, dan tijdens de eerste schooldag, want de bus
vertrekt ’s ochtends om 06:45 uur al!

