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Belangrijke data:
17-11 Lootjes trekken in de klas. groepen 5 t/m 8
18-11 Aankomst Sinterklaas in Nederland.
20-11 Voorlichting Voortgezet onderwijs voor groep 8. Start 19.00 uur.
22-11 Schoen zetten in de groepen 1 t/m 4.
28-11 Inspectiebezoek
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.
14-12 Informatieochtend voor nieuwe ouders. Start 10.00 uur.

Nieuws uit de school
● Vanaf maandag 13 november wordt er op het kunstgrasveldje een sportmix
aangeboden vanaf 14.30- tot 16.30 uur. Deze sportmix wordt verzorgt door Sciandri
Sportmanagement. Zij zijn te herkennen aan de gele sportpakken.
● In de bijlage een brief over het komende inspectiebezoek.
● In de week na Sinterklaas is er een ouderavond voor de ouders van de leerlingen die
in de plusklas zitten. Informatie over wanneer en hoe laat volgt nog.
● Op 28 november wordt de ouderbijdrage voor dit schooljaar weer geïncasseerd. De
ouderbijdrage is net als vorig schooljaar 50,00 euro gebleven. Voor degenen die ook
een machtiging willen afgeven, het formulier zit in de bijlage bij de nieuwsbrief.
● De groepen 8 hebben deze week een les over water gehad. In de hal staan de borden
met de hoeveelheid suikerklontjes die er in de verschillende pakjes drinken zitten.
● 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.

● Het is weer zo ver. Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland.
Natuurlijk laten we dit op school niet ongemerkt voorbij gaan. Vrijdagmiddag wordt
de school al helemaal in Sinterklaassfeer gebracht. De Sint heeft laten weten dat de
kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen mogen zetten op woensdag 22 november.
We hopen natuurlijk dat de Sint ons op 5 december komt bezoeken maar daar heeft
hij ons nog geen bericht over gestuurd.
● Ik wens een fijn weekend en tot maandag!

Vereniging Paard van Noord
De vereniging van het Paard van Noord organiseert op vrijdag 24 november van 14.30 tot
15.30 uur een workshop 'Lampjes versieren'.
Vind jij het ook zo donker buiten?
Kom gezellig een lampje versieren. Plakken, verven, knutselen, alles kan!
Waar: In ’t Veulentje (voorheen ruimte van SPIN)
Meenemen: een goed humeur. Wij zorgen voor een lampje.
Graag vooraf aanmelden met een berichtje naar jansen.mariska@gmail.com want voor
‘t Veulentje geldt ‘vol is vol’.

Waarschuwing: Van dit bericht krijg je kriebels….
Het luizenteam heeft na de herfstvakantie alle kinderen van de school weer gecontroleerd.
Er zijn geen luizen gevonden, maar bij een aantal kinderen zijn wel neten ontdekt (zowel bij
de kleuters als in de bovenbouw). Deze kinderen worden nu behandeld.
Luizencontrole op school doen we na iedere vakantie, maar de hoofdluispreventie blijft de
verantwoordelijkheid van ouders.

Hoe je je kind het beste kunt controleren op hoofdluis en behandelen is te
vinden in de bijlage “Informatie hoofdluis 2017”.
Meer luizenouders gezocht!
We willen voor alle klassen 1 of 2 luizenouders hebben. Voor de volgende klassen is er nog
geen luizenouder:
1/2A, 3B, 3C, 4A, 5A, 6/7B, 7A, 8A en 8B
We doen de luizencontrole in de week na iedere vakantie en als het extra nodig is. Het kost

ongeveer een uurtje per keer. Als je een keer niet kunt, is het geen probleem, dan nemen de
andere ouders de controle van je klas over. Je kunt je opgeven bij Sandra. Zij coördineert de
luizenouders en is moeder van Benjamin 3A en Charlotte uit groep 6A via:
luizencontrole.noordrijk@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Sandra Lont
Luizen coördinator

