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Belangrijke data
November
22 november
22 november
27 november
30 november
December
1 december
1 december
5 december
8 december
13 december
21 december
22 december
22 december
Januari
11 januari
18 januari
30 januari

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs met ouders en leerlingen van groep 8
Bezoek door het het Samenwerkingsverband aan onze school
Leerlingenraadverkiezing
Tamara afwezig in de bovenbouwgroep; Cinda neemt de groep over
Inleveren surprises groep 6 t/m 8
Muziek-dans-instrumenten o.l.v. Yentel (muziek pedagoog) onder- en middenbouw (1)
Sinterklaasfeest
Muziek-dans-instrumenten o.l.v. Yentel (muziek pedagoog) onder- en middenbouw (2)
Muziek-dans-instrumenten o.l.v. Yentel (muziek pedagoog) onder- en middenbouw (3)
Kerstdiner met alle kinderen (en ouders, en … en … Programma volgt)
Muziek-dans-instrumenten o.l.v. Yentel (muziek pedagoog) onder- en middenbouw (4)
Kinderen zijn ’s middags allemaal vrij
Schoolfotograaf (Let op: Op verzoek is deze datum gewijzigd.)
Ouderkring Onderbouw
Groep 8 bezoekt De Meerwaarde

Leerlingenraad
Maandag 27 november is de verkiezing van de nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit
leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Van iedere groep 2 leerlingen. Kinderen van de leerlingenraad komen
op afgesproken tijden onder schooltijd bijeen. Zij vergaderen dan met meester Joep en een ouder over
zaken die zij graag op school willen realiseren. Het ontstaan van de chillhoek is een voorbeeld van iets dat
de leerlingeraad aangedragen heeft. Leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze week in de klas
voorlichting gehad van de huidige leerlingenraad.
Wie het wil kan zich opgeven en maakt thuis een verkiezingsposter. Ze mochten papier van school
meenemen om de poster te maken. Eigen papier of juist iets op de computer maken mag natuurlijk ook.
(max. A3 formaat) De leerlingen mogen hun verkiezingsposter komende week naar school meenemen.
Tot uiterlijk a.s. woensdagochtend 22 november kunnen ze dit doen. De posters worden dan opgehangen.
Op maandagmiddag 27 november volgt dan de verkiezing.
Vrijwillige ouderbijdrage
Heeft je kind de brief van de Ouderraad in envelop aan je overhandigd?
Vraag anders na.
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
Even een reminder voor de ouders en leerlingen van groep 8: a.s. woensdag zijn de adviesgesprekken.
Jullie hebben daar al afgelopen week een mail over gehad. Het tijdschema met de indeling hangt ook op
school.
Tamara komende maanden ziek
Wegens ziekte zal Tamara haar IB-taken neerleggen de komende 2-3 maanden.
Ze blijft op donderdag en vrijdag wel de bovenbouw groep draaien op de Zandberg. Joep neemt alle
lopende IB-zaken over i.s.m. het team.
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Sinterklaas komt naar school!
Eindelijk, eindelijk is het zo ver: Sinterklaas is weer in Nederland. De kinderen hebben er al lang naar
uitgekeken. De poppenhoek van de onderbouw is veranderd in het huis van Sinterklaas en de
verkleedkleren hangen al klaar.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels een lootje getrokken en zullen aan de slag gaan
met het kopen van een cadeautje dat verpakt moet worden in een leuke surprise en voorzien van een
gedicht. Dit alles staat ook vermeld in de brief die de kinderen mee naar huis hebben gekregen. Vrijdag 1
december moeten alle surprises op school worden ingeleverd en worden ze tentoongesteld.
Dinsdag 5 december worden Sint en zijn Pieten bij ons op school verwacht om ongeveer 8.30 uur. In de
gymzaal van de kleuters zal er een leuk programma verzorgd worden door de kinderen van de groepen 1
t/m 4. Daarna bezoeken onze gasten de groepen 5 t/m 8.
Deze dag draaien we een continurooster. Dit betekent dat uw kind die dag op school eet
en om 14.00 uur opgehaald moet worden. Om 10.00 uur krijgen de leerlingen iets te eten
en drinken aangeboden maar de lunch moeten ze zelf meenemen.
De gymzaal moet natuurlijk versierd worden en daar zoeken we ouders voor die dit willen
doen. Vind je het leuk om te helpen op maandagochtend 4 december om 8.30 uur? Geef
je dan op bij Marjo. Alvast bedankt!
Thuis werken met Snappet groep 4 t/m 8
De kinderen van groep 4 t/m 8 werken nu al een tijdje met Snappet. Vanaf nu kunnen kinderen ook thuis
oefenen met Snappet. Thuis kunnen kinderen werken aan hun cadeautjes. Dit zijn werkpakketten, die
leerkrachten klaarzetten, waarbij kinderen oefenen wat ze nog lastig vinden of wat extra uitdaging. Het is
verstandig om niet te lang voordat je naar bed gaat achter het beeldscherm te zitten. Wij raden het dan
ook aan om ruim voor het naar slapen gaan te stoppen. Om Snappet thuis te activeren moet je het
volgende doen: Ga naar www.leerling.snappet.org klik dan op gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.
Op school hebben wij bij de kennismakingsgesprekken gevraagd om je emailadres op te geven. In deze
mailbox ontvang je de gebruikersnaam en het wachtwoord. Hiermee kan je inloggen. Daarna kan je
dochter of zoon thuis aan de slag met Snappet. Nogmaals alleen de cadeautjes/werkpakketten mogen.
De lessen worden namelijk gewoon in de klas gemaakt. Als we merken dat je kind naast het werkpakket
iets anders maakt, kunnen wij het account blokkeren. Elke maandag staan de nieuwe werkpakketten,
indien nodig, klaar (dit doen wij op vrijdag, zaterdag of zondag). Voor vragen ben je van harte welkom bij
de leerkrachten.
Biologisch centrum
Vrijdagmiddag 24 november gaan groep 5 en 6 op bezoek bij het biologisch centrum. Daar krijgen de
kinderen les over het onderwerp: schimmels. Een onderwerp dat heel goed past bij de herfst en bij de
lessen Natuniek die we gehad hebben. De kinderen gaan in kleine groepjes opdrachten uitvoeren
waarmee ze meer te weten komen over schimmels en hun functie. De kinderen gaan op de fiets naar het
biologisch centrum. Daarom moeten ze zorgen dat ze die vrijdag met hun (goed werkende) fiets op school
zijn.
Tevens vraag ik of er enkele ouders bereid zijn om die middag mee te fietsen en te assisteren in het
biologisch centrum. Graag melden bij Eugene.
Vakantierooster 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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22-12-2017 vanaf 11.45 uur t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
13-07-2018 t/m 24-08-2018
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