Deze Week
5 t/m 9 nov 2018
algemeen

Onze school doet weer mee aan de spaaractie van de Jumbo. In de hal
staat een zuil waarin we de spaarpunten verzamelen. U kunt deze
punten ook zelf invoeren op de site van ‘Jumbo Sparen voor je School’.
De tussenstand is

1277 punten!!!

Heeft u nog een oude parkeerhanger? Ruil hem dan voor een nieuwe waar de juiste
schooltijden op staan, zo voorkomt u alsnog een boete. U kunt hiervoor terecht bij
juffrouw Ine van de administratie.
Voor de kinderen en ouders van groep 8 vinden er op maandag, dinsdag en
donderdag de kind-oudergesprekken plaats, hierin zal een voorlopig schooladvies
besproken worden.
De GGD heeft laten weten dat krentenbaard op dit moment veel voorkomt. Dit is
een huisinfectie die meestal rond de neus en de mond zichtbaar is. Krentenbaard is
erg besmettelijk. We willen u dan ook vragen alert te zijn op de eerste signalen.
Heeft u kind krentenbaard? Laat het ons dan weten en overleg met uw huisarts of
het kind wel of niet naar school kan.
Bij de deze week treft u een bijlage aan met info over het Nationaal Schoolontbijt
van vrijdag 9 november. Denkt u er aan dat uw kind een bordje, beker en bestek
meegeeft?
maandag

Juf Silvie is vandaag de juf in groep 5a.
Juf Karin Sanders is vanochtend de juf in groep 3
De groepen 1,2 en 3 hebben vanmiddag cultuurcaroussel.
Koorproject voor de groepen 5 door Marleen Everink.

dinsdag

Juf Silvie is vandaag in groep 5a.
Groep 7 heeft een les “lerend scoren”
Groep 6 heeft les (blazersklas) van de muziekleraren van de KHSVM
De groepen 4 en 5 hebben vanmiddag cultuurcaroussel.
De werkgroep schoolreisje en de leerlingenraad komen na school bij elkaar.

woensdag

Hercontrole van de hoofdluiscontrole
Deze avond is er een vergadering van het oudercomité. Juffrouw Iris zal
vanuit het MT hierbij aanwezig zijn.
Juf Karin Sanders is vandaag de juf in groep 1
De peuters gaan hun boeken omwisselen bij onze schoolbieb ‘de
Boekenkraker’.
Communievoorbereiding op school om 15.15-16.15 uur
Bovenbouwvergadering na school.
Naschoolse sportlessen voor groep 5.
Afsluiting koorproject voor de groepen 5 om 17.00 uur bij Opera Zuid. U bent

donderdag

vrijdag

zaterdag
zondag

allen van harte welkom deze uitvoering bij te wonen.
Nationaal schoolontbijt (zie extra info)
Ons MT vergadert vandaag de gehele dag buitenshuis i.v.m. voorbereiding
op inspectiebezoek bestuursniveau.
De groepen 6, 7 en 8 hebben vanmiddag cultuurcaroussel.
Vormselvoorbereiding van 18.30-21.00 uur (Lifeteen)
Sint Maarten

