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Bezoek ‘schoolverlaters’ aan het Martinuscollege
Op dinsdagmiddag 20 november a.s. (dat is dus komende dinsdag) gaan de aankomende schoolverlaters met één van
hun leerkrachten op kennismakingsbezoek naar het Martinuscollege in Grootebroek. Zij gaan op de fiets, dus: zorgt u
er alstublieft voor dat zij een fiets bij zich hebben.
We worden rond 13.00 uur verwacht op het Martinus, en zijn rond 16.00 uur weer bij onze eigen school terug.
Let op: deze kinderen zijn dus later thuis!!!
Het bezoek aan het Martinus past in het hele proces van het kiezen van een vervolgschool. Zo gaan we in januari
20119 ook nog naar de RSG en naar het Clusius. Data volgen nog.
Schoolplein
Onlangs is het schoolplein aangepakt. Alle losliggende, en uitstekende tegels zijn gerepareerd en ook de beide
toegangshekken kunnen weer normaal open en dicht 😊 Heel fijn dat er valpartijen zo worden voorkomen. Rest nog
even de bladeren opruimen … Gelukkig zijn er binnen onze school ook taakjes voor de kinderen en zij helpen graag
mee met opruimen!
MR
De vergadering van de MR is inmiddels geweest en de notulen vindt u op onze website onder het kopje ouders / MR
en kiezen voor notulen.
Inspectie
Op 27 november a.s. komt de onderwijsinspectie een dagje kijken bij ons, in het kader van het vierjaarlijkse
onderzoek.
Inzameling lege flessen
De bak voor de lege flessen is vorige week geleegd!
Wij hebben met elkaar in de eerste periode van het schooljaar alweer 21 euro aan statiegeld ingezameld. Van dit geld
kochten wij het bekroonde kinderboek "Lampje" van Annet Schaap..
Doet u de komende periode ook weer mee? Zo kunnen wij elk kwartaal een extra kinderboek aanschaffen.
De flessenbak staat in de hal bij de onderbouw.
Wij zijn blij met uw statiegeldflessen!!
Kleding voor het bewegingsonderwijs
Wilt u er weer even op letten dat kinderen uit MB, TB en BB op de dagen dat zij gymmen hun gymkleding(dus ook
gymschoenen) mee hebben?
Gym voor TB en BB
Door de studiedag, de Pietendag en het Sinterklaasfeest (allemaal op woensdag) hebben we besloten dat de TB en de
BB op de volgende woensdagen gymmen:

-

woensdag 28 november a.s.
woensdag 12 december a.s.
woensdag 19 december a.s.

Invulling 5 december

TUSSENBOUW
BOVENBOUW
TUSSENBOUW

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. Ook bij ons op school hopen we de Sint weer te
kunnen begroeten. We doen dit op woensdag 5 december. De komende weken zullen we hierover meer informatie
geven. Wel kunnen we u vast melden dat de kinderen van de bovenbouw én de kinderen van groep 6 van de
Tussenbouw weer surprises zullen gaan maken. De kinderen van Juf Manon en Meester Björn zullen de lootjes
onderling verdelen, maar sluiten wel gewoon aan bij de kinderen van de bovenbouw. De kinderen krijgen hier nog
verdere uitleg over.
De overige kinderen van de Tussenbouw(groep 4 en 5) zullen aansluiten bij de Middenbouw om samen met hen het
Sinterklaasfeest te vieren. We hebben dit besluit genomen omdat we gemerkt hebben dat het verschil in beleving van
dit feest te groot is om het als groep te vieren. Uiteraard wordt dit weer een heel gezellige dag!

---- persbericht ---In de komende periode draait Cinema Enkhuizen in de Drom de nieuwste Sinterklaas-film.
Een leuk uitstapje voor ouders om met hun kinderen of opa`s en oma`s om met hun kleinkinderen naar de film te
gaan. Wilt U zo vriendelijk zijn onderstaand bericht op te nemen in uw nieuwsbrief.
Met je nieuwe JCP pas naar de film "Sinterklaas en de vlucht door de lucht" bij Cinema Enkhuizen in de
Drom!
Sinterklaas en de vlucht door de lucht draait op:
woensdag 21 november om 14.00 uur
zondag 25 november om 14.00 uur
zondag 02 december om 14.00 uur
Een mooie kans om de Junior Cultuur Pas te gebruiken. Voor maar 5 euro naar de film. Meer over de films
en kaartverkoop: www.cinemaenkhuizen.nl
met vriendelijke groet namens Cinema Enkhuizen,
Henriette Jansen / Lidwien van Rossem
---- einde persbericht ---Reminder 😉
Zoals u wellicht ook weet komen er wat drukke, maar altijd fijne, perioden aan zowel voor school als voor u, ouders
😉.
Wij hebben een overzicht gemaakt van activiteiten waarbij wij uw hulp inroepen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht
of via een reply op deze mail.
Datum
20-11
21-11
29-11
7-12
20-12
20-12
8-1

Tijd
19.30 uur
8.45 uur
9.00 uur
8.45 uur
18.15 uur
14.00 uur

Activiteit
School versieren Sinterklaas
Pietendag. spelletjescircuit
Pepernoten bakken
School versieren Kerst
kerstkoken
Opruimen van de gymzaal
nieuwjaarsreceptie

Groep
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Hele school
Alle groepen
Alle groepen

Agenda november 2018
Ouders
Allen
Ouders en kinderen

School versieren v.a. 19.30 uur
Pietendag
Pepernoten bakken

20 november
21 november
29 november

Aantal ouders
5
10
3
5
2 ouders per groep
5
5 ouders

