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Nieuwsbrief 13
Bijlage
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter P.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de P.
Sinterklaas
De Sint zal dit jaar op woensdag 5 december onze school bezoeken.
Op woensdag 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Wij gaan zelf
een “schoen” knutselen, dus u hoeft er geen mee naar school te geven.
De kinderen hebben op school een aantal plaatjes gekregen die ze kunnen verzamelen/ ruilen met anderen. We zijn zeer benieuwd wat er de komende twee weken verder gaat gebeuren.
Pleinregels
Sinds de verbouwing van de school is het plein een stukje kleiner geworden. Een aantal
pleinregels hebben we daardoor moeten aanpassen. De veranderingen zijn in de groepen
met de kinderen besproken. Wij willen u van een verandering op de hoogte brengen. Wij
kunnen niet langer “wieltjes” van thuis toestaan op het plein. We hebben het dan over steps,
skateboards enz. Dit omdat we het niet veilig vinden met het aantal kinderen dat we momenteel hebben op een kleiner plein. Wij hopen op uw begrip.
Formulieren met gegevens
Een aantal kinderen heeft formulieren mee naar huis gekregen om te laten invullen door ouders/ verzorgers. Het betreft de leerling kaart, het formulier voor de privacy en medicatie.
Wij hebben graag de gegevens compleet. Wilt u de formulieren voor maandag 26 november
inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)?
Schoolfruit
Zoals u weet zijn we gestart met het schoolfruit. Wanneer u de website bezoekt voor verdere
informatie die vermeld wordt in de brief die de vorige week bij de nieuwsbrief zat, wordt er
gevraagd welke leverancier wij hebben. Dit is vitamine en zo. Dit ter info.
Overblijfouders
Datum

Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur

Ma 26 nov

Safaa Naile Carolien Kitty

Di 27 nov

Naile Safaa Sibel

Do 29 nov

Sibel Lisanne C

Vrij 30 nov

Naile Sibel Safaa

Met vriendelijke groet van het team
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