8. Nieuwsbrief 3 december 2018
Belangrijke data
4 december
6 december
10 december
19 december
21 december
7 januari 2019

:
:
:
:
:
:

Bezoek Sinterklaas op school
werkmiddag; alle leerlingen van 12.35 uur vrij.
rapporten mee voor leerlingen groep 8
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie om 12.35u
8.40u start schooldag na vakantie

Vervangingen tot de Kerstvakantie
Juf Quincy is vanaf donderdag weer bij ons op school terug. Zij was op reis
door Australië. Zij staat om de woensdag en op donderdag, vrijdag naast juf
Meike in groep 6b.
Juf Baukje is op dinsdagen en donderdagen bij ons op school en vervangt in
diverse groepen.
In verband met de groepsbesprekingen zullen er nog meer vervangingen zijn
in de diverse groepen.
Meneer Melvin is op de vrijdagen op school in verschillende groepen.
Studiedag 21 november
Vorige week woensdag hebben we met het team een mooie studiedag gehad.
Zo hebben we ons o.a. verder geschoold in executieve functies ( wat moet je
kunnen om te kunnen leren) en techniek (wat kunnen we tijdens deze
feestperiode doen aan techniek). Vraag uw zoon/dochter eens wat ze hebben
gedaan.
Sinterklaas
Morgen is het zover, Sinterklaas komt in de ochtend een bezoekje brengen
aan onze school!
Bij goed weer ontvangen we Sint en zijn Pieten meteen ’s morgens buiten.
Daarna gaan we met de hele school genieten van een geweldige Pietenshow.
De onderbouw mag een kijkje gaan nemen in de schatkamer van de Sint. De
andere groepen gaan in de klas genieten van alle prachtige surprises. Het
wordt een leuke dag!
Schoolfruit en groente
De kinderen krijgen deze week: … het voor volgende week nog niet bekend is:

Regenlaarzen en snowboots
De afspraak over het dragen van snowboots en regenlaarzen willen we weer
onder de aandacht brengen omdat we meer regen en sneeuw kunnen
verwachten.
Kinderen mogen deze niet dragen in de klas om verschillende redenen:

dit schoeisel geeft onvoldoende steun om alle dagen te dragen;

dit schoeisel ademt niet en werkt zweetvoeten in de hand;

dit schoeisel willen we niet in de klas, juist met regenweer en sneeuw
omdat de vloerbedekking nat wordt;

kinderen zetten ze onder de kapstok voor als ze weer naar buiten gaan.
Wij vragen jullie om pantoffels of andere schoenen mee te geven zodat ze de
laarzen/snowboots op de gang kunnen wisselen. Eventueel kunnen kinderen
ook hun gymschoenen in de klas aandoen.

Opendagen Voortgezet Onderwijs
Als uw kind in groep 7 of 8 zit, is het belangrijk om te kijken welke school voor
Voortgezet Onderwijs bij uw kind past. Hieronder ziet u een overzicht voor de opendagen
van de scholen waar de meeste van onze kinderen voor kiezen. Mocht u een school
missen op dit lijstje, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.
Oosterhout

De Zwaaikom
* Hanze College

zat

26/01/2019

09.30 – 12.30 uur

di

29/01/2019 19.00 – 21.15 uur

do

31/01/2019

19.00 – 21.15 uur

Teteringen

Effent
Scala

zat
zat

02/02/2019 09.30 – 12.30 uur
09/02/2019 10.00 – 15.00 uur

Breda

Prinsentuin van Cooth

zat

02/02/2019

10.00 – 15.00 uur

zat

09/02/2019

10.00 – 15.00 uur

Prisma De Rotonde

zat

09/02/2019

10.00 – 14.00 uur

Christoffel (hoofdlocatie)

zat

09/02/2019

10.00 – 15.00 uur

Andel

Praktijkschool Breda
Prinsentuin Andel

do
zat

14/02/2019
26/01/2019

16.00 – 20.00 uur
10.00 – 15.00 uur

Dongen

Cambreur College

woe

13/02/2019

16.00 – 20.00 uur

Made

Dongemond College

vrij

25/01/2019

16.00 - 20.00 uur

Raamsdonksveer Dongemond College

zat

26/01/2019

09.00 – 13.00 uur

Tilburg

De Rooi Pannen VMBO

zon

20/01/2019

11.00 – 16.00 uur

Praktijkcollege Tilburg

din

Reeshof College

zat
don

** Tessenderlandt (ook Kompas)

Waalwijk

Praktijkschool MET

29/01/2019

18.00 – 20.30 uur

09/02/2019 10.00 – 15.00 uur
31/01/2019 19.0 – 20.30 uur

* Aanmelden vooraf noodzakelijk
** Kompas heeft geen eigen open dag, informatie bij Tessenderlandt
Wist u dat …..
 We blij zijn met de aanwezigheid van ouders op donderdag tijdens het
schriften inzien.
 Het is fijn om te zien hoe de kinderen hun werkjes en schriftjes laten zien.
 We eind van deze week de school in Kerstsfeer gaan brengen.

