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Kunst
Toen de juffen en meesters gisterochtend de deur openden waren zij aangenaam verrast door de prachtige
tekeningen op de ramen en de deur. Wij zouden graag weten wie wij daarvoor mogen bedanken!
Oudergesprekken
Het overzicht voor de te houden oudergesprekken heeft iedereen per e-mail ontvangen. De oudergesprekken starten
dus deze week. Voor onze schoolverlaters geldt dat ook zij bij het oudergesprek aanwezig zijn!
Wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op de gegeven data dan dient u zelf contact op te nemen met de
leerkracht voor het maken van een nieuwe afspraak.
Oproep klassenouder
Een klassenouder is een schakel tussen een juf of meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in de klas.
Het gaat vooral om administratieve- en organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt.
Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse paasbrunch, het Sinterklaasfeest of het plannen van een excursie voor de
kinderen. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer
ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.
Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is dat je kind wel in de desbetreffende groep zit. Vaak vervul je de
taak een schooljaar lang.
Bij interesse graag aanmelden bij de leerkracht, bij meerdere aanmeldingen maakt de leerkracht een keuze.
Op woensdag 5 november a.s. willen wij samen met de kinderen en een paar hulpouders starten met het maken van
een lampion voor St. Maarten. Mocht u tijd en zin hebben om ons een uurtje te helpen? (8.30 – 10.00 uur?) Graag!
----- persbericht ---Wilt u dit jaar de St. Maartenoptocht weer onder de aandacht brengen bij de kinderen?
Graag via schoolkrantje, mail o.i.d.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf vijf uur verzamelen op het A.H. Parkeerplein.
Om kwart over vijf gaat de stoet lopen.
Eerst Dindua, dan St. Maarten op zijn paard. Daarachteraan een bonte stoet kindertjes, altijd een heel leuk spektakel.
We lopen door de Westerstraat. Aan het eind gaan we rechts de Breedstraat in naar het stadhuis. Daar staat de
burgemeester klaar om iedereen welkom te heten.
Dan volgt er een scéne met St. Maarten en de bedelaar om het verhaal achter het gedeelde brood en de halve cape
uit te beelden. Daarna zingt een kinderkoor het St. Maartenlied. Dit lied staat op de website van buurtvereniging BEO
beo-enkhuizen.nl
Het zou prachtig zijn wanneer leerkrachten die zich in het publiek bevinden meezingen. De kinderen van het koortje
komen maar nauwelijk boven de decibellen van Dindua uit.
Daarna gaat de stoet met een slingerbeweging door de buurt richting villa Harlekijn. Daar krijgen de kinderen en
begeleiders wat lekker en drinken.
Dit alles duurt tot een uur of zes.
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
5-11 en 7-11
7-11
9-11
20-11
21-11
29-11
5-12

Tijd
8.30 – 10.00 uur
10.45 uur
9.45 uur
19.30 uur
8.45 uur
9.00 uur
10.00 uur

7-12
20-12
20-12
8-1

8.45 uur
18.15 uur
14.00 uur

Activiteit
Lampions maken
Lampions maken
Zingen in Herfstzon
School versieren Sinterklaas
Pietendag. spelletjescircuit
Pepernoten bakken
Uitserveren chocomelk en
speculaasjes
School versieren Kerst
kerstkoken
Opruimen van de gymzaal
nieuwjaarsreceptie

Groep
KB
MB/TB/BB
KB
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

Aantal ouders

Hele school
Alle groepen

5
2 ouders per groep
5
5 ouders

Alle groepen

2 ouders per groep (6)
3
5
10
3
2

Agenda oktober 2018
KB/MB/TB/BB

Lampions maken

5- en 7 november 8.30 – 10.00 u.

