7. Nieuwsbrief 8 november 2019
Data van belang
4-15 november
21 november
27 november
28 november
4 december
18 december
19 december
20 december

:
:
:
:
:
:
:
:

toets weken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35
studiedag; alle leerlingen vrij
schriften en werkjes bekijken van 15.05-16.00u
Sinterklaas op school
Kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstmarkt
alle leerlingen vrij om 12.35

Gedragsverwachting
Maandag 18 november starten we met een
nieuwe gedragsverwachting: “Ik houd de gang
netjes”. Tot de kerstvakantie gaan we hiermee
oefenen.
Hoera!!! We hebben de 80e bal vandaag
binnengehaald. Onze beloning is dat we iets
mogen gaan koken met de klas. Complimenten weer aan iedereen dat
we zo snel de 20 ballen weer hebben gehaald.
GSO
Uw kind komt thuis en vertelt dat hij/zij geen logopedie, RT of MRT
heeft gekregen deze week. Dat kan en dat heeft te maken met de
toetsen omdat onze logopedisten en RT-ers ook meehelpen bij het
afnemen van de leestoetsen. Daarnaast zijn een aantal oud-collega’s
hiervoor ingeschakeld. Zij komen speciaal om ons daarmee te helpen.
Vervangingen
Maandag 11-11; groep 8b juf Suzanne ochtend werkdruk juf Whitney
Dinsdag 12-11; groep 8a juf Suzanne werkdruk meneer Ruud
Woensdag 13-11; groep 5/6 juf Suzanne werkdruk meneer Gérard
Maandag 18-11; groep 5b juf Suzanne werkdruk juf Kimberley
Dinsdag 19-11; groep 8b juf Suzanne werkdruk juf Whitney
Woensdag 20-11; groep 4/5 juf Suzanne werkdruk meneer Bas
Maandag en dinsdag de komende weken juf Anneke ziekte juf Emily
Woensdag, donderdag en vrijdag tot kerst juf Silva ziekte juf Dana
Vrijdag 15-11; groep 7b meneer Joep werkdruk juf Kyra
Vrijdag 22-11; groep 7a meneer Joep werkdruk juf Marjolein
Dinsdag 12-11; groep 6a juf Kristel werkdruk juf Crissy
Dinsdag 19-11; groep 4b juf Kristel werkdruk juf Marjolein
Juf Quincy komt vanaf woensdag 13 november weer werken na haar
verlof. Juf Silvia blijft op maandag en dinsdag en juf Quincy werkt op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Start Eu-schoolfruit- en groenteprogramma
Vanaf 11 november t/m 17 april 2020 ontvangen de kinderen gratis
3 porties groente of fruit. Het fruit wordt op maandag geleverd en dus
krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit.
Ze hoeven dus alleen op maandag en vrijdag zelf fruit mee te nemen.
Wilt u weten wat de kinderen voor groente en fruit krijgen dan kunt u
zich abonneren op www.schoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Water drinken
Op woensdag hebben we een waterdag. Dit betekent dat de kinderen ook geen
drinken mee hoeven te nemen van thuis. We drinken dan met zijn allen water uit
de kraan en dat krijgen ze gewoon op school in hun schoolbeker.
Oudervereniging-ouderraad-ouderbijdrage
Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. Er zijn ouders die mee willen denken
en helpen bij verschillende activiteiten. Deze mensen vormen samen de
ouderraad. Om leuke dingen te doen heb je geld nodig.
Daarom vraagt de ouderraad aan alle ouders om een ouderbijdrage te betalen.
Deze bedraagt €20.- voor schooljaar 2019-2020. In de bijlage de brief als u nog
niet heeft betaald. Alle ouders die al hebben betaald: DANK JULLIE WEL!
MR compleet
Wij zijn blij u te kunnen melden dat onze MR vanaf 1 oktober weer compleet is.
We hebben 2 nieuwe ouders mogen verwelkomen. De MR bestaat uit een
oudergeleding en een teamgeleding. Namens de ouders zitten Erwin de Haan,
Eric Benders, Marco van der Laan van Maastrigt en Dennis Pimmelaar in de MR
en namens het team Marjolein Kersten, Ilona Taling, Hanneke Snijders en
Sandra Kooijman.
De eerstvolgende vergadering zal zijn op woensdag 20 november. Deze
vergaderingen zijn altijd openbaar, we starten om 20.00u op school. Op deze
avond zullen we de taken binnen de MR voor het komende jaar verdelen en
plannen we de data voor de volgende vergaderingen, we houden u op de hoogte.
Pietenhuis
Dit jaar opent het Pietenhuis Oosterhout voor de 7e keer haar deuren. Van 20
nov. t/m 4 dec. is jong en oud welkom om gratis een bezoek te brengen en
gezellig een spelletje te komen spelen in Arendshof.
Start carnaval seizoen
Morgen, 9 november, start het carnaval seizoen 2019-2020.
Alle kinderactiviteiten zijn gratis!!
15.11u op het Hatsekideeplein (Markt) en Prins Mienusplein (Leysenhoek)
starten de activiteiten met spelletjes, ballonnen, pannenkoeken eten en
schminken.
17.00u afsluiting met lampjesparade dwars door het centrum van Kaaiendonk.
Van vakwerk tot meesterwerk
We erg trots zijn op onze kanjers uit groep 7 en 8 die hebben meegedaan.
Afgelopen week hebben zij hun meesterstuk gepresenteerd aan alle leerlingen en
teamleden van onze school. Gisteravond mochten alle familieleden en vrienden
komen stemmen voor het beste meesterstuk. Door het tellen van de stemmen is
er gisteravond een prijswinnaar uit de bus gekomen: Luca uit groep 8b
Luca mag zijn werk komende donderdag bij de Rabobank (bij de bromtol)
presenteren. De werkstukken worden daar door een vakjury beoordeeld en dan
komt er een winnaar voor de hele regio.
We Luca heel veel succes wensen.

