nov nr. 10
Belangrijke data:
10-11 De groepen 1 t/m 4 lopen Sint maarten door de school.
13-11 Informatieochtend nieuwe ouders. Start 10.00 uur
13-11 De week van de voortgangsgesprekken. De gemeenschappelijke avond is
dinsdagavond.
15-11 Informatieochtend logo 3000. start 9.00 uur.
18-11 Aankomst Sinterklaas in Nederland.
20-11 Voorlichting Voortgezet onderwijs voor groep 8. Start 19.00 uur.
29-11 De groepen 5 bezoeken het Nederlands Philharmonisch Orkest.
05-12 De Sint bezoekt de school.
06-12 Inloopochtend OR en MR. De koffie en thee staan klaar. Start 8.45 uur.

Nieuws uit de school
● Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die mee willen denken over het speelplein.
● Regelmatig wordt u uitgenodigd om een concertje van het leerorkest, een afsluiting
van een thema, een algemene ouderavond, of om het afscheidsspel van groep 8 bij
te wonen. Voor deze gelegenheden moeten wij stoelen huren en dat is elke keer een
kostenpost. Daar willen wij iets aan doen. Wij gaan kaarten verkopen. Alle kinderen
hebben een kaart gemaakt. Het ene kind heeft een beterschapskaart en de ander een
verjaardagskaart. Binnenkort krijgt u de gelegenheid een setje kaarten van uw eigen
kind te kopen. Hoe meer kaarten er worden verkocht des te meer stoelen wij kunnen
kopen. De tekeningen zijn van de week op de bus gedaan en u hoort hier natuurlijk
binnenkort meer over.
● Maandag 6 november was de algemene ouderavond van de OR en de MR. De beide
raden vertelden wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en vroegen aan alle
aanwezigen hoe zij de ouders meer kunnen betrekken bij de school. Het idee kwam
naar voren om elke eerste woensdag van de maand een inloopochtend te houden

met koffie en thee. U bent dan van harte welkom om ideeën in te brengen, vragen te
stellen en soms zal het zo zijn dat u van te voren over iets wordt geïnformeerd zodat
u daar alvast over kunt nadenken en uw mening op die ochtend kunt geven.. Op deze
ochtend zullen er leden van de MR en OR aanwezig zijn.
● Op deze avond werd ook de zichtbaarheid van de OR en MR besproken. We gaan een
bord maken met foto’s, zodat u weet wie waar in zit en hoe u hen kunt bereiken.
● De mandarijnen die alle kinderen vandaag hebben gekregen vanwege het Sint
Maartenfeest is bekostigd uit de ouderbijdrage. De kosten waren € 60,● Net na de vakantie heeft u kunnen lezen dat wij dit jaar met Jump-in beginnen. Wat
betekent dat voor de school? Jump-in scholen hebben extra aandacht voor
verantwoorde voeding en voldoende sport en bewegen.

Maandag 6 november was de kick-off. Er zal voor ons op school niet zo heel veel
veranderen. De afspraak bij ons op school is dat wij om 10 uur groente of fruit eten.
Als school gaan we, water drinken onder de aandacht brengen bij u en de kinderen.
De kinderen krijgen een gastles over water drinken en voor u als ouder wordt er een
ouderavond in januari georganiseerd. Alle kinderen hebben een bidon gekregen die
zij bij de kraan kunnen vullen en waar water uit gedronken kan worden. Verder gaan
wij inzetten op meer bewegen op het plein en daar volgt op een later tijdstip meer
informatie over.
● De lessen van het leerorkest zijn weer gestart. Wij vragen de ouders van de groepen
5 t/m 8 om de eigen bijdrage van €17,50 op rekening: NL98 INGB 0004 2361 86 onder
vermelding van de naam van uw zoon of dochter te storten.
● In de bijlage bij deze nieuwbrief vind u een brief over de vooraankondiging
oudertevredenheidsonderzoek.
● Ik wens een fijn weekend en tot maandag!

Ontwerpwedstrijd: maak jij de mooiste sardine?
Queens of Sardines dinsdag 17 oktober 2017
Op brood, op de pizza of door de pasta... sardientjes zijn altijd jummie! Maar zouden ze
niet nóg lekkerder smaken met een leuke verpakking? Wij denken van wel! Daarom

hebben we jouw hulp nodig: help je ons mee om de mooiste, leukste en vrolijkste
verpakking te maken voor onze sardines?

Dit is de opdracht
Het gaat niet zo goed met onze oceanen. Dat vinden we jammer, want wij willen graag dat
de oceanen vol leven zitten! Van jou willen we weten hoe je denkt dat de oceaan er in de
toekomst uit kan zien. Geef je ideeën of dromen vorm in een tekening of knutselwerk – alles
mag in deze ontwerpwedstrijd!
Dit kun je winnen
De winnaar van de ontwerpwedstrijd wordt bekend gemaakt op 25 november bij
boekhandel Scheltema in Amsterdam en ziet z'n tekening terug op de verpakking van onze
sardines.
De winnaar mag met ons mee op reis naar Portugal om te kijken hoe onze sardientjes
worden verpakt. Natuurlijk mogen je ouders ook mee! Je krijgt ook een grote stapel
sardineblikjes met jouw ontwerp: een heleboel om uit te delen, één om te bewaren.
De honderd mooiste tekeningen stellen we tentoon in de Amsterdamse boekhandel
Scheltema!
Zo kun je meedoen

●

De ontwerpwedstrijd staat open voor kinderen tot 12 jaar

●

Stuur je ontwerp in vóór 15 november

●

Tekenen of knutselen: alles mag! Maak een goede foto van je ontwerp en mail die
naarqueens@queensofsardines.nl. Zet in de mail ook je leeftijd naam en adres.

●

Tekeningen mag je ook in een envelop doen en sturen naar Queens of Sardines,
Baarsjesweg 301, 1019 AG Amsterdam. Vergeet niet om achterop de tekening ook je
leeftijd, naam en (email)adres te vermelden!

●

Vergeet niet je tekening of knutselwerk te bewaren – de beste inzendingen doen
mee met de expositie in boekhandel Scheltema!
- de honderd mooiste tekeningen worden tentoongesteld in de Amsterdamse
boekhandel Scheltema.

In de maand november bakken wij een taart voor

Datum
1
1
2
2
4
5
7
9
12
13
17
20
20
23
23
23
23
24
24
28
29
29
29
30

Naam
Jikke Dijkstra (2010)
Manou Mooren (2012)
Benjamin van Alphen (2011)
Jamiro Tritapepe (2011)
Rayan el Moudden (2006)
Luxa Segers (2011)
Noam Piller de Bruijn (2010)
Ouassim Benyniat (2005)
Valente Gomes (2006)
Mila Fidanque (2010)
Hoyam Benyniat (2012)
Aya El Mouden (2010)
Zumra Sari (2009)
Yuel Bangma (2007)
Casper Boersma (2008)
Freyja Boersma (2008)
Riley Rellum (2012)
Adiba Aghattass (2010)
Milko Konings (2009)
Shila Jawari (2011)
Elisa Klaassen (2012)
Femke Klaassen (2012)
Ranim El Oudini (2011)
Kaoutar Kabbou (2012)

Groep
4B Kim/Marieke
1-2A Mirjam/Ismahan
3A Mandy
3A Mandy
8B Elsemartha/Alten
3A Mandy
4A Margie
8A Paulina/Elsemartha
8B Elsemartha/Alten
4B Kim/Marieke
1-2B Anouk S./Nina
4A Margie
3C Mirjam/Merel
6B-7B Daisy/Alten
5A Wouter/Paulina
6B-7B Daisy/Alten
1-2C Erwin
3C Mirjam/Merel
5B Latif
3B Anouk vdK.
1-2D Ahu
1-2D Ahu
3B Anouk vdK.
1-2C Erwin

