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Wat staat er in november 2016 op het programma:
November:
- 3 november:
- 7 november
- 9 november:
- 11 november:
- 23 november:
- 23 november:
- 28 november:

Reünie groep 8, klas 1 en klas 2 (16:30-17:30)
Oudergesprekken
Bieb
Rapport mee
Bieb
Maandsluiting groep 1 t/m 4 gaat NIET door, deze wordt
verschoven.
Studiedag – kinderen vrij

Van Rita:
Het eerste deel van het schooljaar is geweest, de komende week hebben we de eerste
oudergesprekken, waarin we samen met u en evt. uw kind(eren) een gesprek hebben over
hun vorderingen en voortgang.
Het team heeft deze maand een bijscholing gedaan over de Kanjertraining…. We kunnen
weer goed gefundeerd verder met de begeleiding van uw kind(eren) richting KANJER.
Alle fietsen van de kinderen zijn deze maand gecontroleerd op goede verlichting en evt.
gerepareerd. Fijn, dat de opa van Sem Zweers en Ruud daar steeds weer vrijblijvend de
moeite voor nemen. Dank jullie wel namens de kinderen.
Ook de tuin heeft weer een onkruid-pluk-beurt gehad. Dank aan alle kinderen (en ook aan
Ruud)!!
Wat was het een verrassing om te zien hoe goed u als ouders mee kunt dansen met onze
kids bij de presentatie van de themaweken. Niet zo goed al de kinderen, maar toch…..
compliment aan allemaal. Ook mooi om te zien dat opa’s en oma’s uit volle borst mee
stonden te galmen met liedjes uit hun jeugd!!! Zeker ook een compliment waard. Onze
kinderen mogen blij zijn met deze opa’s en oma’s.
Verder zullen we deze week een begin gaan maken met de kinderraad. Zij zijn erg belangrijk
binnen onze school en we zijn heel benieuwd naar wat ze in te brengen hebben.
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Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
- Wat vonden we het leuk om samen met opa’s en oma’s in de hal “spelletjes uit de
oude doos” te spelen.
- En we moesten wel een beetje lachen hoor, toen wij de dans deden op de
presentatie….. Onze papa’s en mama’s waren wel erg snel moe……..
- Maar we hebben wel mooie leervragen kunnen bedenken rond het thema “jong en
oud”, zoals: Hoe komt het dat je groeit als je ouder wordt (Anna-Belle)?
Hoe oud worden appels (Mathijs)?
Hoe komt het dat er kleine mensen zijn, die toch al heel oud zijn
(Harmen)?
Hoe is het fototoestel ontstaan (Bram)? Hier hebben we echter nog geen
goed antwoord op gevonden…….. Wordt vervolgd.
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
- N.a.v. de kinderboekenweek hebben wij een *boeken top 5* gemaakt. We hebben samen in
de groep overlegd, de leukste boeken uitgezocht en deze boeken mochten we kopen! De
vader van Lynn heeft mooie plankjes aan de muur gemaakt. Nu is onze top 5 klaar!

Boeken top 5 – Groep 5 & 6
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Boeken top 5 – groep 7 & 8

En dan natuurlijk de jarigen:
In november zijn jarig:
* 3 november
* 11 november
* 12 november
* 18 november

Mathijs Jacobs
Juf Dienke jarig
Geert Menkveld
Rens van der Horst

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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