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Nieuwsbrief november 2019
Agenda
november
5+6
6
7
08 t/m 15
11
12
13

Oud papier inzameling
landelijke staking, leerlingen vrij
Schoolontbijt
Week van de Mediawijsheid
Zwemles, groep 5-6
Gastles Bureau HALT, groep 7-8
Gastles: ‘Anders zijn maakt
geen verschil’, groep 7-8

december
3+4
Oud papier inzameling
4
Sinterklaasfeest, groep 1a t/m 4
12.00 uur vrij
9
1e Adventsviering
9
Zwemles groep 5-6
12
2e Adventsviering
16
3e Adventsviering
16
Techniekochtend, groep 7-8
19
4e Adventsviering
Alle groepen 12.00 uur vrij
Kerstdiner op school
(17.00 – 18.30 uur)

20

Alle groepen 12.00 uur vrij

Papiercontainer
Op 5 en 6 november staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt
namens de kinderen.
Staking in het onderwijs
Op 6 november wordt er gestaakt in het onderwijs. Deze dag zijn de kinderen vrij. U bent hierover via
een aparte brief geïnformeerd.
Schoolontbijt
Op donderdag 7 november neemt onze school deel aan het Nationale Schoolontbijt. Alle leerlingen
kunnen het ontbijt thuis deze dag overslaan.
D.m.v. dit schoolontbijt willen we het belang van een goed ontbijt onder de aandacht brengen. Het
ontbijt in de gemeente Neede wordt verzorgd door bakker Stroet. Het ontbijt vindt plaats op school
in de groep van uw kind. Kinderen nemen hiervoor een bord en bestek mee naar school.
Week van de mediawijsheid (gr. 7-8)
Van 8 tot en met 15 november vindt de week van de Mediawijsheid plaats.
In deze week zullen de kinderen van groep 7 en 8 deelnemen aan de Mediamastersgame. Een
landelijke game waarbij kinderen van groep 7 en 8 kennis maken met de kansen en gevaren van
media.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 11 november gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag hun fiets mee
naar school.

Gastles Bureau HALT
Bureau HALT verzorgt dinsdag 12 november in groep 7-8 een gastles. De ouders van deze groepen
krijgen hierover nader bericht.
Gastles: ‘Anders zijn maakt geen verschil’
Gehandicaptenplatform Berkelland verzorgt woensdag 13 november een gastles voor de kinderen
van groep 7 en 8.
Belangrijke wijziging: Sinterklaasfeest
Beste ouders,
Het sinterklaasfeest op onze school wordt verplaatst van donderdag 5 december naar woensdag 4
december. Dit in verband met de drukte van sinterklaas in deze periode.
Dit betekent het volgende: We vieren woensdag 4 december sinterklaas op school. De kinderen van
groep 1A t/m 4 zijn ’s middags vrij, deze leerlingen gaan tot 12.00 uur naar school.
Hierdoor is donderdag 5 december weer een normale schooldag voor alle leerlingen van 8.30 uur tot
14.15 uur.
Wij heten van harte welkom…………
Callista, zij begint in november op de Dr. Ariëns Daltonschool. Wij wensen haar veel plezier!
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