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In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen
alle ouders een papieren versie van de
jaarkalender. Mochten er wijzigingen plaatsvinden
zijn die terug te vinden in de activiteitenlijst in deze
nieuwsbrief.
Datum
18 t/m 22 oktober
Ma. 25 oktober
di. 26 oktober
(ipv do. 28 okt.)
Woe. 27 oktober

Ma. 1-8-15-22 nov.
Ma. 1 november
Do. 4 november
Vrij. 5 november
Woe. 10 november
Vrij. 12 november
Do. 18 november
Vrij. 19 november
Woe. 24 november
Vrij. 26 november

Zat. 27 november
Vrij. 3 december
Vrij. 10 december
Woe. 15 december
Woe. 22 december
Do. 23 december
Vrij. 24 december
27 dec. t/m 7 jan.

Activiteit
Herfstvakantie
Luizencontrole
Peuterochtend 10-12 uur
-inloopspreekuur CJG v.a.
8.00 uur
-Informatieavond groep 8
en ouders over VO
Scala dans voor groep 7-8
Zakelijke ouderavond
Start Media Masters (7/8)
Nieuwsbrief
MR vergadering
Einde Media Masters (7/8)
Gastles omgaan met geld
voor groep 7-8
-Nieuwsbrief
-gastles WNF groep 7-8
Inloopspreekuur CJG v.a.
8.00 uur
-Verg. leerlingenraad
-dag v/d techniek
Meppel??
Oud papier
Sinterklaasviering op
school (ook voor peuters)
Nieuwsbrief
MR vergadering
Inloopspreekuur CJG
Kerstviering op school
Nieuwsbrief
Kerstvakantie

Informatieavond groep 8 en hun ouders reminder
Op woensdag 27 oktober hebben we een extra
moment gepland voor de leerlingen van groep 8 en hun
ouders. Deze avond staat in het teken van het
Voortgezet Onderwijs. Er wordt gesproken over de
stappen die we zetten met de
kinderen in groep 8 en ook onze
handelswijze rondom ons VO advies.
Tijdstip: 19.00-20.00 uur.
Via Parro kunnen jullie aangeven of
jullie wel/niet aanwezig kunnen zijn.
Luizencontrole
Na de herfstvakantie, op maandag 25 oktober, komen
de luizenpluismoeders weer op school ter controle.
Week van de mediawijsheid
Van 4 t/m 12 november is het de week van de
mediawijsheid. De leerlingen van groep 7-8 doen mee
met Media Masters. Media Masters is een spannend,
interactief spel op het gebied van mediawijsheid. Thuis
kunnen de kinderen ook inloggen en jokers verdienen
voor de finale
van vrijdag 12
november.

Donker buiten? Licht aan en gaan!
Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter
en donkerder worden. Fietsverlichting is dan extra
belangrijk. Heb jij je fietsverlichting al gecheckt? Op
www.lichtaanengaan.nl vind je een handige checklist
om te kijken of jouw fietsverlichting in orde is. Zo fiets je
veilig naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en
andere leuke afspraken. En je voorkomt ook nog eens
een boete. Donker buiten? Licht aan en gaan!
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Sinterklaasviering
Tijdens de laatste
ouderraadvergadering is al
volop gesproken over de
sintviering.
De datum staat al vast:
vrijdag 3 december (hopelijk
kan sinterklaas De Wezeboom
weer vinden…). We hebben ook een moment voor
onze jongsten (peuters) gepland bij sinterklaas. Na
de herfstvakantie volgt meer informatie.

Juf Ellen
Juf Ellen is niet alleen een juf maar ook nog een
kunstenaar. Ze maakt hele mooie kunstwerken. Na de
herfstvakantie heeft zij haar eigen expositie in Bergen. Zij
is die week afwezig.
Op maandag en donderdag komt juf Meggy extra
werken. Op dinsdag komt juf Marjan! Wij wensen juf Ellen
een fijne expositie toe!
Fijne vakantie
De eerste periode van dit schooljaar zit erop. We
hebben een fijne start gemaakt. Vooral het samen
werken en samen spelen met alle kinderen van de
school was weer erg fijn. Dat hebben we de afgelopen
tijd toch wel gemist. Als team vinden we het erg fijn om
lekker voor de klas te staan en met de leerlingen samen
te leren. Het was hard werken, maar we hebben dan
ook wel heel veel geleerd. Nu is het tijd voor een heerlijk
weekje vrij. Lekker spelen en andere dingen toe. Tot
maandag 25 oktober!

Sint Maarten
Lampionnen maken; een van de tradities van
school is dat we lampionnen maken. Dat willen we
ook dit jaar weer doen, op vrijdagmiddag 5
november. Hierbij kunnen we wel wat extra
handen in de klas gebruiken. Welke ouders zouden
ons hierbij willen helpen? Graag even doorgeven
aan een van de leerkrachten.
Het betekent niet dat we door het maken van de
lampion stimuleren om op 11 november langs de
deuren te gaan! De lampion is ook heel goed te
gebruiken als een sfeerlichtje bij de deur of in het
huis.
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