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Agenda
19 november

21 november
22 november
Hiep hiep hoea!

Vanaf vandaag hangen de intekenlijsten voor de rapportgesprekken bij
het kantoor van Lilian.
De leerlingen van groep 8 krijgen vandaag hun rapport.
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
20 november
21 november
22 november
23 november

Julia
Ahmed
Liz
Nick
Finn

groep 3
groep 5
groep 3
groep 5
groep 4

Mededelingen en verslagen
Rapportgesprekken
Vanaf aanstaande maandagochtend kunt inschrijven voor een gesprek over het rapport met de
leerkracht van uw zoon of dochter.
Voor alle duidelijkheid; dit gesprek is niet verplicht. Als u vragen heeft naar aanleiding van het
rapport, kunt u inschrijven. Als de leerkracht met u wilt spreken over de ontwikkeling van uw zoon
of dochter, zal zij u uitnodigen voor een gesprek.
De lijsten om in te schrijven voor een gesprek hangen op het raam bij het kantoor van Lilian.
Schoolkamp
Maandag 10 uur een bus vol met leerlingen van groep 8 vertrekt richting Ermelo. Ze gaan op kamp!
Tussendoor bereiken ons berichtjes over welke activiteiten er gedaan worden en hoe gezellig ze
het met elkaar hebben. Op woensdagmiddag gaat een aantal leerkrachten naar Ermelo om de
bonte avond bij te wonen. Een hele gezellige en geslaagde avond waarin de leerlingen
verschillende acts opvoerden.
En dan is het al snel weer vrijdag... Dat betekent koffers pakken, het kamphuis opruimen en dan
weer met de bus terug naar school.
De kinderen en de begeleiders hebben genoten en kunnen terug kijken op een fijne kampweek.
Sander, Martine, Marijke, Martijn en Dorine bedankt voor de begeleiding!
Luizenpluizen
Afgelopen woensdag zijn de kinderen weer gecontroleerd op neten en hoofdluis.
En… de leerlingen zijn hoofdluisvrij!

Fietscontrole
Vorige week vrijdag zijn de fietsen van de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gecontroleerd op
deugdelijkheid. Kinderen van groep 5 die hun fiets ook bij zich hadden, mochten ook hun fiets laten
controleren.
De fietsen zijn nagekeken op defecten en soms ter plekke gemaakt door de medewerkers van de
Fietsersbond. De kinderen kunnen weer veilig het verkeer in!
Gruitdagen en ….
Nog even een aandachtspuntje voor het tussendoortje en de lunchtrommel:
* We maken kinderen bewust van gezond eetgedrag door de groente- en fruitdagen, zogenoemd
de ‘gruitdagen’.
De ‘gruitdagen’ zijn op maandag, woensdag en vrijdag.
Maandag was voorheen ‘gruit-dag’ bij de TSO.
Op dinsdag en donderdag mogen de kinderen een gezonde koek meenemen als tussendoortje.
Maar… groente en fruit mag natuurlijk altijd.
* En… wij vragen u om geen koek of snoep mee te geven voor tijdens de lunch aan uw zoon of
dochter. Aangezien niet iedereen een snoepje of koekje mee geeft en we wel gezellig met elkaar
eten, willen we hier één lijn in trekken.
Vraagje vanuit de groepen 1 en 2:
We sparen glazen potjes mét deksel en doosjes. En heeft u deze dan willen wij ze graag hebben.

Klassenouders
Als u vragen heeft is het fijn om te weten wie de klassenouders is van de groep van uw zoon of
dochter. In onderstaand lijstje ziet u welke ouders dit schooljaar de klassenouders zijn.
groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

ouder
Desiree
Marissa
Linda
Gwendoline
Debbie
Denise
Elvin
Martine
Andrea
Esther
Patricia
Suzanne
Diana
Femke
Marlies
Chantal
Wendy

kind
Noud
Jolie
Esmee
Skye
Liz
Thara
Joshua
Melanie
Francisco
Sanne
Zoë
Maud
Neyo
Doortje
Nadine
Daan
Maxim

Vergadering medezeggenschapsraad
Donderdag 15 november was de tweede vergadering van de medezeggenschapsraad.
Tijdens deze vergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:
- ontwikkeling schoolplan 2019-2013
- opzet werkverdelingsplan schooljaar 2019-2020

- financiële zaken aangaande personeel en school
- continurooster
- activiteiten: Sportplusklas en de Musical Battle.
- jaarplanning MR

Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

