nr. 10

Belangrijke data
19 november

: Infoavond groep 8 door het VO om 19.00 uur

29 november

: Ouderavond om 19.30 uur

Voorlichtingsavond voor ouders en kinderen van groep 8
Een aantal medewerkers van het Voortgezet Onderwijs geven op deze avond meer informatie over
het Voortgezet Onderwijs aan de ouders en de kinderen van groep 8.

School versieren
Zoals u weet bent u vanavond van harte welkom bij het versieren van de school. Koffie en thee staan
klaar vanaf 19.30 uur. U weet, vele handen maken licht werk. Hopelijk tot vanavond!

Rekentuin en Taalzee
We werken sinds kort met de computerprogramma’s van Rekentuin en Taalzee. Kinderen die wat
extra ondersteuning nodig hebben kunnen hier zelfstandig mee aan de slag. Zo oefenen zij nog eens
extra en op een andere wijze met datgene waar ze moeite mee hebben.

Zwangerschapsverlof Ismahan
Ismahan van groep 1/2A is met zwangerschapsverlof en zij wordt vervangen door Ruth van den Born.
Ruth werkt tot de kerstvakantie op donderdag en vrijdag en na de kerstvakantie op woensdag,
donderdag en vrijdag. Kevin staat tot de kerstvakantie op maandag, dinsdag en woensdag voor de
groep en na de kerstvakantie op maandag en dinsdag.

Gym+
Gisteren is de eerste Gym+ lesgegeven. Gym+ is een initiatief van Jump-in waarbij kinderen die een
extra beweegmoment kunnen gebruiken deze kans krijgen. Mocht u meer informatie willen over
waarom een kind al dan niet hiervoor in aanmerking komt kunt u dat altijd vragen bij Barbara en Lex.

Mediatorentraining
In het kader van de Vreedzame School kunnen kinderen in groep 7 een mediatorencursus volgen.
Een aantal kinderen hebben aangegeven mediator te willen zijn en zij volgen momenteel deze
cursus. Elsemartha is getraind om deze cursus te geven. De mediatoren lopen binnenkort tijdens de
pauzes op het plein. Zij zijn herkenbaar aan hun hesjes. Zij hebben geleerd om kleine
incidenten/conflictjes op te lossen. Zij hebben ook geleerd wanneer een leerkracht nodig is.

Ouderbijdrage
Graag informeert de Ouderraad u over de hoogte van de ouderbijdrage van komend schooljaar. De
ouderbijdrage is net als vorig jaar vastgesteld op €50,-. Er staat vanaf volgende week op dinsdag een
tafel klaar om uw ouderbijdrage in ontvangst te nemen. Rond 25 november zal er door de bank een
incasso-opdracht worden uitgevoerd. Wilt u voor uw kind een machtiging afgeven? Bij de receptie
vindt u een machtigingsformulier. De ouderbijdrage kan in één keer of twee termijnen worden
geïncasseerd.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangekondigd, zal begin december tijdens de koffieochtend een
decharge worden gevraagd over de financiële verantwoording van het afgelopen schooljaar. Voor
deze decharge zullen twee ouders worden gevraagd om de kascontrole uit te voeren.

Voedselbank
Ook dit jaar doen we als school mee met een actie van de Voedselbank. Op 14 december worden er
kratten op school gebracht. Deze kratten gaan naar alle groepen. U kunt ervoor zorgen dat de
kratten op 21 december weer gevuld teruggaan naar de Voedselbank. Tenslotte is het fijn als je niet
zoveel te besteden hebt dat je iets extra’s krijgt met de feestdagen. Daar willen wij als school graag
aan meewerken. Uiteraard geeft u uw kind producten mee die lang houdbaar zijn.

Wie zijn er binnenkort jarig

17 november: Hoyam Benyniat
20 november: Aya El Mouden en Zumra Sari
23 november: Yuel Bangma, Casper & Freyja Boersma

Ik wens u weer een fijn weekend

