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Belangrijke data
16-17-18 november:

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Personeel
Woensdag 25 november is Helmy niet aanwezig in verband met het volgen van een opleiding. Jacqueline staat deze
dag voor de groep.

Interne contactpersoon
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven, is Françoise Laugs in de klassen geweest. Zij heeft zich aan de
kinderen voorgesteld als interne contactpersoon van onze school. Onderstaande tekst heeft zij onder andere met de
kinderen besproken.
Een probleem?
Soms…
Gebeuren er wel eens dingen,
Thuis of op school, waardoor je je onprettig of onzeker kunt voelen.
Het kan helpen om daar over te praten.
Soms weet je niet met wie
Dan kun je dat tegen mij zeggen.
Ik luister naar jou als je dat fijn vindt.
We praten samen en misschien vinden we een oplossing.
Als je iets aan mij wilt vertellen, stop dan een briefje met je naam erop
In de hartjes-doos in de teamkamer.
Ik zoek je snel op, om even te praten.
Blijf niet te lang lopen met een probleem want je zult merken: “praten helpt”.

Sinterklaas 2020
Vanaf afgelopen maandag kijken alle groepen iedere dag het sinterklaasjournaal. We volgen voor een groot deel de
verhaallijn van het sinterklaasjournaal. In de aula staat een hele mooie brievenbus, in de vorm van een mijter, waarin
de post voor Sinterklaas van de kinderen in gedaan kan worden.
In de groep 6-7-8 heeft de Sint ons gevraagd om hem te helpen met de cadeautjes. Daarom hebben wij met de Sint
afgesproken dat de kinderen van de groep 6-7-8 surprises voor elkaar maken. De lootjes zijn vandaag getrokken.
Op maandag 30 november mogen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 de schoen zetten. De schoenen, die
natuurlijk versierd mogen worden, kunnen al vanaf vrijdag 27 november mee naar school worden genomen.
Op vrijdag 4 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.

Actie Bruna: ‘Sparen voor je schoolbieb’
Alle ouders bedankt voor het inleveren van de kassabonnen! Voor onderstaand bedrag mogen we boeken uitzoeken
bij de Bruna.

