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 Belangrijke data:
woensdag 7 november
donderdag 8 november
vrijdag 9 november

kraanwaterdag
geen schoolzwemmen
pleintjesactiviteit

Bijdrage ouderraad
In de bijlage leest u meer over de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Dit is een
vrijwillige bijdrage waar we echt niet zonder kunnen. Met deze bijdrage kunnen
er tal van activiteiten worden georganiseerd en bekostigd: Sinterklaasfeest en
cadeaus, koningsspelen, een eindfeest, kerst, disco, filmmiddag, de
kinderboekenweek. We hopen dat u deze bijdrage spoedig wil storten op het
rekeningnummer van de school. Nu niet meer naar het rekeningnummer van de
ouderraad vanwege wettelijke afspraken inzake verantwoordelijkheid en accountscontrole.
Een woord van welkom.
Meteen na de herfstvakantie zijn er vele nieuwe leerlingen bij
ons op school begonnen. Vanwege verhuizing, leeftijd of
vanwege een veilig plaatsje. We wensen Yara Aljoudi, Igor
Nikoulin, Alisa en Yaroslava Nikoulina, Sam Truijen en Jadelyn
van der Vliet een fijne tijd op onze school. We hopen dat Yara,
Igor, Alisa, Yaroslava, Sam en Jaydelyn zich spoedig bij ons
thuis zullen voelen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Herhaald bericht.
Kalender aanvullen
Op 23 januari 2019 hebben wij een niet op de kalender genoteerde
studiemiddag. De leerlingen zijn op 23 januari ‘s middags vrij. Wilt u dit op
uw eigen schoolkalender noteren? U kunt hier dan volgend jaar rekening
mee houden.
Op 17 december 2018 is de schaatsbaan van 11.00 u. tot 14.00 u. op de
markt gereserveerd voor leerlingen van groep 4/5, 5/6 en 7/8. Elke groep
kan een uur schaatsen op de ijsbaan. Wilt u rekening houden met de
kleding?
Herfstvakantie
De herfstvakantie is achter de rug. Het weer werkte goed mee: het leek soms even
zomervakantie. We beginnen aan het tweede blok tot de kerstvakantie. Het wordt weer
donker als we naar school gaan. Op tijd op school zijn wordt weer iets lastiger: maar je
wekker iets vroeger laten aflopen scheelt een hoop. We gaan op weg naar het eind van
2018, met de nodige aandachtspunten op de agenda’s.

Leerlingenraad
Gisteren heeft de leerlingenraad voor het eerst in deze
samenstelling vergaderd. Ze hebben aangegeven waarom
ze het belangrijk vinden in de leerlingenraad te zitten en
hebben hun speerpunten voor dit schooljaar duidelijk
gemaakt.
Hun inzet, aandacht en betrokkenheid is voorbeeldig. Hier
zullen we dankbaar gebruik van maken!
Sparen
De spaaractie voor spel- en ontwikkelingsmateriaal voor
leerlingen van scholen in de Jumbo is weer gestart. De eerste
punten zijn ingeleverd. We hebben al 500 spaarpunten verwerkt.
We hopen op een mooi aantal, waardoor we met weinig kosten
kunnen zorgen voor uitbreiding van ons aanbod. U kunt de punten
inleveren op school in de zuil in de hal. We zoeken nog ouders
die leerlingen willen helpen met het verwerken van de
schoolpunten: het vraagt toch wel heel wat tijd om alle punten
digitaal te verwerken. Heeft u interesse om te helpen of
ondersteunen, laat het dan even weten.
Pleintjes.
Op 9 november staat de tweede pleintjes op de kalender. Jammer genoeg is
de eerste niet doorgegaan vanwege een misverstand bij SMWO. We hopen
volgende week op een grote deelname, omdat het bewegen van belang is .
Kraanwaterdag
Een jaar geleden zijn we een pilot gestart: water
drinken.Sam de Waterman was de mascotte. Nu we een jaar verder zijn
zien we dat er door veel leerlingen water wordt gedronken en ze vinden
het ook lekker en altijd bij te vullen.
Al vele honderden scholen maken het een gewoonte om in de week
alleen kraanwater te drinken. Hoe meer kraanwater, hoe minder
productie van plastic verpakkingen en dat is weer goed voor het
klimaat. Meedoen met Kraanwaterdag is daarnaast leuk en leerzaam.
Voor meer informatie kijk je op www.kraanwatergraag.nl. In deze
maand speciale aandacht voor Kraanwaterdag op 7 november.

