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Nov/Dec
Datum

Wie

Wat

13 nov

Allen

22 nov

Juf Pauline

Sintversierochtend gr 1
t/m 4 11:00- 12:00 uur
Sintversiermiddag gr 5
t/m 8 13:30-14:30 uur
Jarig

23 nov

Juf Bianca

Jarig

23 nov

Groep 5/7

Open Podium

27 nov

Allen

4 dec

Allen

7 dec

Allen
Ouders gr 8

8 dec

Groep 5/7

Studiedag. Alle leerlingen
vrij
Sinterklaasviering
’s Middags alle kinderen
vrij
Kerstversiermiddag
13:30-14:30 uur
Adviesgesprekken VO
Eet smakelijk

10 dec

Ouders gr 8

Adviesgesprekken VO

11 dec

Groep 1/2

‘t Vaarderhoogt

15 dec

Gr 6

Kerstmusical

17 dec

Allen

Kerstdiner 17:00-18:15
uur

Nieuwe leerling
In groep 1 is op 25 oktober Evy gestart., zij is het
zusje van Eleine uit groep 4. Wij wensen Evy veel
plezier bij ons op school.

Geboren
Op 4 november heeft Lara (groep 6 ) een zusje
gekregen. Zij heet Sara. Wij wensen de familie veel
geluk met de kleine.

Gevonden voorwerpen
In de kast onder de trap staat een bak met gevonden
voorwerpen. Aangezien deze bak alweer aardig vol zit
met jassen, vesten, gymschoenen, tassen en sjaals,
doen wij weer een oproep aan iedereen die iets kwijt is
om daar even in te kijken. Vrijdag 20 november zullen
wij de spullen die dan nog in de bak zitten doneren aan
spullenhulp.
Van de oudervereniging
In het kader van de Jantje Beton Loterij (9 t/m 23
september) zijn door Gijsbert, Per, Ide, Pita,
Mohammed, Shakira, Isa, Tiego, Maud, Fleur, Nassim,
Marne, Esmee, Sophie, Mathijs, Deniz, Eline en
Martine, samen 207 loten verkocht! Voor elk verkocht
lot krijgt de school Euro 1,50. Dus deze kinderen van
groep 6, 7 en 8 hebben een leuk bedrag bij elkaar
verzameld waarvan bijvoorbeeld nieuwe
speelmaterialen gekocht kunnen worden. De kinderen
zijn in de grote zaal door de gehele school bedankt. De
kinderen die het meest verkocht hebben, kregen een
cadeaubon van de Bart Smit.
De eerste activiteit van het schooljaar, waaraan de
Ouder Vereniging financieel bijdraagt d.m.v. de
Ouderbijdrage, was de Kinderboekenweek op 7 tot 15
Oktober met het thema “Raar maar Waar”. Er was een
voorleeswedstrijd waarbij de kinderen een leesboek
konden winnen. Er was een tweedehands boekenmarkt,
et cetera!
De eerstvolgende activiteit, die betaald wordt uit de
Ouderbijdrage, is het Nationaal Schoolontbijt op 11
november (het Nationaal Schoolontbijt vraagt per

leerling een kleine bijdrage, wat geschonken wordt aan
een goed doel).
Aan het begin van het schooljaar hebben de
leerkrachten een hulpouderformulier uitgereikt.
Buiten de OV-leden, hebben 29 gezinnen (van de 103
leerlingen die de school heeft) een reactie gegeven.
Bedankt voor jullie aanmelding en we hopen met deze
hulp de activiteiten weer rond te kunnen krijgen dit
jaar.
Voor de Sinterklaascommissie zijn er nu voldoende
helpers en de leerkrachten zijn al met hen aan de gang
om er op 5 december een fijne Sinterklaasviering van
te maken. Ook dit feest (met cadeautjes) wordt
betaald van de ouderbijdrage.
De eerste OV-vergadering van dit jaar is op 19
november (verschoven van 10 november).

Kanjer van de Maand
Dat is Elin uit groep 1-2.
Elin is een leuke meid in de groep en ze helpt graag
mee met klusjes, zoals opruimen, iets pakken voor de
juf of andere kinderen. Ook helpt ze graag de jongere
kinderen met in de rij staan en jassen dicht doen.
Iedereen speelt graag met haar, zowel buiten op het
plein als binnen in de huishoek of aan tafel met een
werkje. Daarom heeft de klas haar gekozen om als
KANJER in het zonnetje te staan.
Zie haar portret in de gang, vlakbij de hoofdingang.

De voorleeswedstrijd
In de Kinderboekenweek hebben we een
voorleeswedstrijd gehad. Mustapha, Ahmet en Eline

deden eraan mee. Daarbij heeft Eline gewonnen. De
jury bestond uit : Marne, Lara en Mina. De hoofdjury
was juf Jennifer. Het was een spannende wedstrijd.
Er was daarna wel een klein beetje ruzie omdat,
sommige kinderen het er niet mee eens waren.
Sommige kinderen hadden heel veel fans. Er waren
spandoeken gemaakt om mensen aan te moedigen. Het
was een geslaagde voorleeswedstrijd.
Charlotte en Gijsbert (groep 6/8)
Terugblik op streetwise door groep 3/4
Wij gingen naar de gymzaal en de mensen van
Streetwise ook. Ze heten Desiree en Ruud. Ze leerden
ons heel veel van het verkeer. We mochten in een
echte auto rijden en dat was heel cool. We werden
achteruit geduwd en dan ging die meneer hard rijden
en hard remmen. De pop voorin vloog voorover. En we
leerden ook waar de kijklijn was voor het oversteken,
want dat wisten we nog niet. En we gingen oversteken
bij het zebrapad en het stoplicht. Het was heel leuk!
Jente en Sara (groep 4)

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

