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Wat staat er in november op het programma:
November:
13 november:
14 november:
17 november:
17 november:
22 november:
28 november:

Oudergesprekken
Bovenbouw gastles Serious Request
Geen gymles
Schoen zetten Sinterklaas
Bieb
Studiemiddag. Kinderen 12:00 vij

Van Rita:
Allereerst mijn excuses voor dit late Dijkoverzicht. De prachtige, nieuwe rapporten en de
voorbereidingen voor de gesprekken daarover vragen wat meer tijd.
De afgelopen maand en begin deze maand is er weer veel gebeurd.
De moeder van Annelies is de vorige week overleden. Namens ons allemaal gecondoleerd
Annelies en heel veel sterkte de komende tijd.
Heel fijn dat jij in alle drukte en emotie toch nog tijd hebt gezien om het plein schoon te
vegen. We zijn blij met jou!!
In de tuin hebben we hulp gehad van Harold. Hij heeft de bomen eens bekeken en
geconstateerd, dat er een aantal bomen ziek zijn. Hiervoor is bij de gemeente een
kapvergunning aangevraagd. Verder heeft hij de dakgoot gecontroleerd. Hartstikken fijn
Harold!!
Henk Pannekoek heeft in de bovenbouw het een en ander aan de muur gemaakt…ziet er
perfect uit. Ook Henk heel hartelijk bedankt.
Met alle onderbouwjuffen en meesters en onderwijsassistentes van Salland hebben we een
zinvolle cursusmiddag gehad in Heeten. Daar waren ook de GGD, de bieb, KOOS en allerlei
instanties bij aanwezig, die met het jonge kind te maken hebben.
We hebben veel van elkaar opgestoken.
Vanaf vanavond gaat er weer een leuke tijd in. Om 18.00 uur start het Sinterklaasjournaal.
Zeker voor de onderbouwkinderen spannend.
Wij hebben er in ieder geval veel zin in.
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Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
- Wat waren de appeltaarten, die we met hulp van Rowena ern Wilma hebben
gebakken lekker. De hele school heeft er een stukje van gekregen…MMMMM!!
- Het griezelen is afgelopen, maar wat zal het de komende tijd weer spannend worden
als de sint weer in ons land is. Mama en papa, mogen we alsjeblieft elke dag het
Sinterklaasjournaal kijken om 18.00 uur?
- Rita heeft de afgelopen tijd gekeken naar wat we allemaal al weten over letters en
cijfers en hoever we al kunnen tellen. Ze was supertrots!!!
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:

Onze school heeft dit jaar weer mee gedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. We
zijn derde in de poul geworden en zesde in poul B. Daarna hebben we friet
gegeten en toen was het klaar. Toen we weer op school kwamen vlogen de ballen
om je oren en twee kopjes koffie over de vloer getrapt. Maar het was wel leuk
en we zijn naar de RSG in Epe met de directeur in de auto. We zijn daar twee
uur geweest en toen snel naar school want we moesten nog rondjes lopen voor de
sponsorloop. En de opbrengst ging naar MS en naar onze school.
Door Justin en Stijn.

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

Mathijs Jacobs
Juf Dienke jarig

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