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12 november
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Maandag
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19 november
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Wij hopen dat er veel opgaven binnen zijn voor het opknappen van de
zolder.
Vandaag is de 3e ronde van de culturele activiteiten.
Juf Lisa is vrij. Juf Erna werkt met de leerlingen van groep 5-6.

Vandaag is de bakleverworstactie.

De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar
door, maar krijgt in de genoemde maand extra
aandacht.

Facultatieve gesprekken
Op de kalender stonden voor volgende week de facultatieve gesprekken gepland.
Deze gesprekken komen voor de herfstsignalering van groep 3 en de NIO-uitslag van groep 8
te vroeg. We willen deze dus graag verplaatsen naar de week van 26 november.
Alle ouders van de kinderen van groep 3 krijgen in ieder geval een uitnodiging – dat zal
zoveel mogelijk op die woensdagmiddag zijn. Voor deze kinderen is de eerste start van het
leesproces geweest en de eerste resultaten zullen met de ouders worden besproken.
De indeling voor de overige kinderen is óf op initiatief van de leerkracht óf van die van u als
ouder. Wanneer u met de leerkracht wilt spreken, kan u dat uiterlijk 18 november aan hem /
haar doorgeven. Op 19 november zal de indeling gemaakt worden zodat deze op de 20e
doorgegeven kan gaan worden.

Zoals reeds eerder is aangegeven worden de gesprekken in principe ’s aansluitend aan
school gepland.
Schoolreis groep 3 t/m 7
De datum voor de schoolreis voor groep 3 t/m 7 zal worden verzet naar dinsdag 21 mei, de
reden hiervoor is dat de bestemming voor groep 3 t/m 6 niet geopend is op de maandag.
Voor groep 7 is het eenvoudiger om ook dezelfde datum te gebruiken i.v.m. de
combinatiegroep die dan gelijktijdig op schoolreis zullen gaan.
Hoofdluis, graag blijven controleren!
Wij kregen van het kriebelteam het verzoek om jullie te melden, dat er in één van de
groepen hoofdluis is geconstateerd. Een leerling is direct behandeld en er zal een
hercontrole volgen. Vriendelijk verzoek om te blijven controleren.

