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Terugblik en wist je dat...?
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

Terugblik
De kinderboekenweek is voorbij en de herfstvakantie
ligt alweer achter ons. Toch wil ik nog even met u
terugblikken op de donderdag voor de herfstvakantie.
Toen hadden we onze Kinderboekenweekkijkavond en
die werd goed bezocht! Op deze avond werden
Rabiica en Nathan Andrew de winnaars van onze
jaarlijkse voorleeswedstrijd! Suleyman en Awab
hebben laten zien dat zij ook heel goed kunnen
voorlezen, het verschil was heel klein. Daaraan vooraf
ging nog ons jaarlijkse badmintontoernooi. De sfeer
was erg fijn en sportief. Uiteindelijk hebben Jeff,
Nordin, Luca, Shang, Mutas en Shad een medaille
gewonnen. Bedankt hulp(groot)ouders voor het
helpen bij het badmintontoernooi!
Staking.
U heeft gisteren in mijn mail al kunnen lezen over de
staking van 6 november. Voor de kwaliteit van het
onderwijs van nu maar zeker ook voor later, staken wij
en hopen wij op uw steun en begrip!

5-11

Yanting

7 jaar

7-11

Maeson

6 jaar

8-11

Brima

6 jaar

Gefeliciteerd!!!

Wist u dat…?
…U binnenkort van de ouderraad weer een brief
met de vraag om de ouderbijdrage te betalen
ontvangt? Deze ouderbijdrage is erg hard nodig
om voor uw kind sint en kerst cadeautjes te
betalen, nieuwe boeken voor de bibliotheek te
kopen, kunst- en cultuuruitstapjes te doen en nog
veel meer!
…We weer zijn ingeloot voor het gesubsidieerde
EU-schoolfruit! Vanaf 12 november krijgen de
kinderen drie dagen in de week fruit van school. U
krijgt nog van mij te horen om welke dagen het zal
gaan.
….De ouderkindinloop(OKI) op dinsdagochtend
een succes is? Afgelopen dinsdag waren er maar
liefst 8 ouders die met hun kleintje op school
kwamen spelen, zingen en ontdekken(en gezellig
kletsen)!(elke dinsdag van 10:30 tot 12:00 uur).
…De kinderen van de bovenbouw door
statieflessen in te zamelen meer dan 100euro
hebben opgehaald voor Elisa in Tanzania? Een
geweldig resultaat waardoor er door AMREF in
Tanzania verder gegaan kan worden met het
uitbreiden van het waternet!
… We 13 november de school in Sinterklaassfeer
gaan versieren!!! Natuurlijk onder het genot van
een kopje thee of koffie en een speculaasje! U
komt toch ook helpen??? Vanaf 8:30 tot wanneer
u kan.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

Belangrijke data komende
periode.
Check ook onze Social Schools
agenda!
Elke dinsdag (niet in
schoolvakanties) ouder-kindinloop voor ouders met kinderen
van 0 tot 4 jaar. 10:30-12:00 uur.

4 november
•

20 uur
MR vergadering

5 november
•

Studiedag
Alle kinderen vrij!

6 november
•

Landelijke stakingsactie
School gesloten

13 november
•

8:30-12:00
De school in
Sinterklaassfeer
versieren.
OUDERS GEVRAAGD!!!
Heel gezellig! De koffie en
koek staat klaar!!!

NIEUW IN DE
AGENDA!!!
14 februari 2020
kleuters (groep 1/2)
vrij!!!!

