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Schoolfruit
Vorige week ontvingen we voor het eerst schoolfruit van een nieuwe leverancier:
Vitamine & Zo.B.V. De vorige leverancier leverde voor 2 dagen fruit, maar de huidige
levert maar liefst voor 3 dagen fruit! Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u geen
fruit met uw kind mee te geven. We waarderen het zeer als u op maandag en dinsdag
(ook) een gezond pauzehapje meegeeft.

Sinterklaasviering
Op donderdag 5 december hopen de Sint met zijn pieten onze school weer met een
bezoek te vereren. We verwachten hen tussen 08:30 uur en 08:40 uur op Schakel 1.
Zolang Sint er nog niet is, zingen we sinterklaasliedjes met elkaar. Hoe de Sint en zijn
pieten zullen komen, blijft altijd een verrassing.

Misschien komt Sinterklaas wel per kameel, nu paard O-zo-Snel last heeft van angsten…

Als Sinterklaas en de pieten zijn aangekomen, zal meester Ruud hen toespreken. Daarna
gaan alle kinderen met hun eigen juf/ meester mee naar binnen. Groep 4B loop met juf
Gerrie mee terug naar Schakel 2.
Groepen 5 t/m 8 starten deze ochtend met het uitpakken van de surprises. De kinderen
hebben afgelopen vrijdag lootjes getrokken. Afgesproken is dat er cadeautjes gekocht
worden voor €3,50 per leerling.
De surprises mogen op woensdag 4 december of op donderdag 5 december vóór
schooltijd op school gebracht worden.
In de middag komt Sinterklaas met zijn pieten ook een bezoek brengen op Schakel 2.
Hiervoor is een leuk spelprogramma uitgezet. Uiteraard komt Sinterklaas ook nog even
langs in groep 4B.
‘s Middags zijn de kleuters vrij. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 eten hun
lunchpakketje in de klas op. Om 14.00 uur wordt de dag afgesloten.

Bieb op school
Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst voor ouders van leerlingen uit de groepen
1-4 vanuit de bibliotheek, over woordenschat en voorlezen. Fijn dat er zoveel ouders bij
aanwezig waren!
We hebben van een aantal ouders feedback ontvangen. Dit hebben we met de
leesconsulente gedeeld, zodat zij hier de volgende keer rekening mee kan houden.
Vanmorgen was het thema: ‘Wat als het (voor)lezen niet vanzelf gaat?’.
Dinsdag 26 november zal de leesconsulente in gaan op vragen rond tweetalig opvoeden.
We hopen weer veel ouders te ontmoeten om 08.30 uur in de hal van S1!

Agenda november en december
Dag
Di
Di
Do
Wo
Do
Do
Vr

Datum Tijdstip
26/11 08.30-09.30
26/11 20.00-21.30
28/11 15.00
04/12
05/12 09.00-12.00
05/12 09.00-14.00
20/12 09.00-14.00

Activiteit
Plaats Voor
Bieb voor ouders
S1
ouders 1-4
Ouderraadsvergadering
S1
OR
Schoen zetten
1-8
Surprises mogen mee naar school
5-8
Sinterklaasviering
1 en 2
Sinterklaasviering, continurooster
3-8
Kerstviering in de groep, continurooster
1-8

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

