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Vrijdag 16 november: sportinstuif Ten Post. Groep 1 t/m 4: 13.30-14.15 uur, groep 5 t/m 8:
14.30-15.30 uur.
In de week van 19 t/m 23 november: voortgangsgesprekken op verzoek.
Woensdag 21 november: cultuur uitstapje groep 1/2.
Dinsdag 27 november: start surprise show.
Woensdag 28 november: opening blok 3 De Vreedzame School.
Donderdag 29 november: MR-vergadering, 16.30 uur.
Vrijdag 30 november: sportinstuif Ten Post
Maandag 3 december: inloopspreekuur GGD Jeugdverpleegdkundige Margreet Wolthuis, 8.30
uur.
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Vrijdag 14 december: sportinstuif Ten Post
Woensdag 19 december: Kerstfeest.
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.

Schoolse zaken
Oudergesprekken op verzoek
Volgende week zijn er oudergesprekken op verzoek. Hebt u zich al ingetekend?
Schoenmaatjes
Er staat al een flinke stapel dozen in de hal. Fijn! Er kunnen zeker nog dozen bij. Inleveren kan ook
volgende week nog!
Meer informatie is op de website van Edukans te vinden:
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/
Schoolfruit
Afgelopen week is het eerste schoolfruit weer gebracht.
BSO
Iedere dinsdag is de BSO bij ons op school. Soms zijn er op die momenten ook gesprekken en
overleggen met ouders, waarbij de kinderen even onder de verantwoordelijkheid van de BSO-leidster
worden gelaten. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. Buiten spelen op het voorplein kan natuurlijk altijd.
Binnen spelen even overleggen met de leerkracht waar overleg mee is, dan kunnen de kinderen vast
wel even in een lokaal spelen ter overbrugging
Kaarsrestjes gevraagd.
In groep 3 en 4 willen we in december graag kaarsen maken. Daarvoor hebben we veel restjes van
kaarsen nodig. Een oproep aan iedereen om mee te sparen, zodat we ook echt nieuwe kaarsen
kunnen gaan maken. Graag inleveren bij juf Hennie.
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Tevredenheidsonderzoek
Dit jaar wordt er onder alle scholen van de vereniging een tevredenheidsonderzoek uitgezet voor
ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders en leerkrachten ontvangen deze vragenlijst digitaal en
kinderen (groep 5 t/m 8) vullen een papieren lijst op school in.
Als de lijsten klaargezet worden (binnen niet al te lange tijd) krijgt u van mij een berichtje.
Sinterklaas
Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De Sinterklaascommissie is alweer
druk met de organisatie hiervan. De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels lootjes getrokken. Heel veel
succes met het maken van de surprises en gedichten! Vanaf dinsdag 27 november verwachten we
de surprises in de ontmoetingsruimte.
Klussen
Een aantal vaders is buiten de schooltijden om flink aan het klussen bij ons op school: lampen
vervangen, rolgordijnen repareren, etc. Wij zijn daar natuurlijk erg blij mee. Bedankt mannen!

Uit de groepen
Groep 1/2
Voorstelling
Woensdag 21 november gaan we op weg met auto’s naar CBS Aquamarijn in Groningen om daar de
voorstelling “Wolk” bij te wonen. Denken jullie eraan een stoelverhoger mee te geven aan je kind?

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
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