11. Nieuwsbrief 12 november 2021
Data van belang
15 – 26 november
1 december
2 december
6 december
22 december
23 december

:
:
:
:
:
:

toetsweken
Sinterklaas bezoekt de school
ouders mogen na schooltijd werkjes en schriften inzien
studiedag en alle kinderen zijn vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
start Kerstvakantie om 15.05u

Vervangingen
De vervangingen van komende week kan ik helaas niet aangeven. Er verandert
in een week zoveel waardoor aanpassingen nodig zijn. Kinderen rekenen dan op
een invaljuf/meester die niet komt omdat hij/zij in een andere klas moet zijn. We
bekijken het van dag tot dag en hopen dat we steeds iemand voor de klas
hebben van of onszelf of via Leswerk (invalpool).
Afgelopen week was het fijn dat een parttime leerkracht extra wilde werken voor
een andere groep. We doen ons uiterste best om de komende tijd van griep en
eventueel corona te kunnen doorkomen.
Toetsweken
De kinderen worden de komende 2 weken getoetst voor de schoolse vakken:
lezen, spelling, rekenen en voor de groepen 7 en 8 ook begrijpend lezen. Dit zal
zoveel mogelijk gedaan worden door leerkrachten die al bij ons op school werken
en die dus bekend zijn voor de kinderen. De kinderen kunnen laten zien wat ze
allemaal al kennen en kunnen. We wensen hen veel succes!
Schoolfruit
Op dinsdag 16 november wordt bij ons voor de 1e keer schoolfruit bezorgd. We
krijgen komende week:
- Ananas
- Worteltjes
- Gala appeltje
Deze worden op woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld aan de kinderen.
Wilt u hier meer van weten meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via de volgende
link:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuws
brief-EU-Schoolfruit.htm
Vertrouwenspersonen
Ook op onze school zijn vertrouwenspersonen waar kinderen, collega’s en ouders
mee in gesprek kunnen als ze zich niet veilig voelen om wat voor reden dan ook.
Afgelopen week hebben de juffen zich voorgesteld aan de kinderen middels een
presentatie via het digibord. We sturen deze presentatie ook mee in de bijlage
zodat jullie deze ook kunnen zien. Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor
jullie als ouders.

