8. Nieuwsbrief 22 november 2019
Data van belang
27 november
28 november
4 december
18 december
19 december
20 december

:
:
:
:
:
:

studiedag; alle leerlingen vrij
schriften en werkjes bekijken van 15.05-16.00u
bezoek en viering Sinterklaas op school
kennismaken nieuwe leerlingen
Kerstmarkt op school
leerlingen vrij om 12.35u

Gedragsverwachting
We zijn op maandag gestart met de nieuwe
gedragsverwachting:
“Ik houd de gang netjes”. De kinderen kunnen
een muntje verdienen als ze goed hun voeten
vegen bij binnenkomst, hun spullen netjes aan
de kapstok hangen bij binnenkomst en als ze
naar huis gaan.
Vervangingen
Dinsdag 26-11: juf Suzanne in groep 8a, meneer Ruud werkdruk
Vrijdag 29-11: juf Suzanne in groep 8c, meneer Eugène
groepsbespreking
Vrijdag 29-11: juf Ilse (stagiaire) in groep8a, meneer Ruud
groepsbespreking
Vrijdag 29-11: meneer Joep in groep 8b, juf Whitney
groepsbespreking.
Maandag 2-12: juf Sandra in groep ½, juf Nicole werkdruk
Dinsdag 3-12: juf Suzanne in groep 8b, juf Whitney werkdruk
Dinsdag 3-12: juf Kristel in groep 4b, juf Marjolein werkdruk
Vrijdag 6-12: juf Suzanne in groep 3b, juf Silvia verlof.
Vrijdag 6-12: meneer Joep in groep 7c, juf Ilona verlof.
Studiedag woensdag 27 november
Woensdag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een hele studiedag. We gaan
dan samen met alle juffen en meesters onszelf verder verdiepen in de
executieve functies. Daarnaast gaan we werken aan het nieuwe
schoolplan voor 2020-2024. U wordt hierover nog verder geïnformeerd
in de komende periode.
Schriftjes en werkjes bekijken op school
Komende donderdag, 28 november, kunt u na schooltijd in de klas van
uw kind of de unitklas gaan kijken in de schriften en naar de werkjes
die de kinderen hebben gemaakt. U bent van harte welkom van 15.0516.00u.
Speelafspraken maken
Ouders vragen ons om de klassenlijst met telefoonnummers. Helaas
mogen wij deze vanwege de wet AVG niet meer meegeven. Als uw
kind een speelafspraak wil maken, hebt u daarvoor het
telefoonnummer van een andere ouder nodig. Doe dan gerust een
briefje gericht aan die ouder in de agenda. Wij zorgen dat het briefje
met het andere kind mee naar huis gaat.

Klasbord en Classdojo
Klasbord en Classdojo zijn social media tools waarmee het mogelijk is om ouders
en betrokkenen rondom de klas op een makkelijke, veilige en vooral op een
leuke manier te informeren over het reilen en zeilen van de klas en de school. Zo
kan de leraar een foto delen van een leuke activiteit in de klas, een tekstbericht
sturen, of bijvoorbeeld een oproep plaatsen. Het is een veilige omgeving die
alleen ouders/verzorgers rondom de klas toegang geeft.
Meld het bij de leerkracht van uw kind als u hiervoor nog niet bent aangemeld.
Kerstmarkt
Dit schooljaar houden wij een kerstmarkt. Deze zal plaatsvinden op
donderdagmiddag 19 december tussen 14.30 en 16.00 uur. De kinderen zullen
tijdens de markt zelfgemaakte producten verkopen. U bent hier natuurlijk bij
uitgenodigd! Verdere informatie volgt nog.
Open dagen 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. Over 2 weken informeren wij u hierover
in de nieuwsbrief.
Invalidenparkeerplaats
Bij de school komt vanaf januari een invalidenparkeerplaats. Deze zal komen bij
de parkeerplaats naast de gymzaal. Deze is voor een bewoonster in het
appartement aan de Bijsterveld.
Tasjes
Kinderen krijgen werkjes mee naar huis voor techniek, tekenen of
handvaardigheid en die kunnen niet altijd in de schooltas mee. Het zou fijn zijn
als dat in een apart tasje kan. Kunt u standaard in de schooltas van uw kind een
tasje stoppen zodat er altijd eentje voorradig is.
Oproepje (juf Whitney groep 8b)
Binnenkort wil ik samen met de kinderen starten aan de knutselvoorbereidingen
voor de kerstmarkt. Ik ben hiervoor nog op zoek naar (oude) kerstballen in alle
vormen en maten! Mocht u oud of goed spul over hebben, dan ontvangen wij ze
graag.
Alvast bedankt!
Wist u dat …….
- De kinderen 3x per week een stukje fruit krijgen via school.
- Ze tomaatjes, een sinaasappel en appel krijgen.
- We nog steeds heel veel handdoeken en kleding vinden die blijft liggen na de
gymles. Let u ook op of het mee terug komt.

