Nieuwsbrief
15 november 2019
Goedemiddag
Zoals jullie hebben gezien hebben ze afgelopen woensdag de hekken rondom de natuurlijke
speelplek weggehaald. Volgens deskundigen groeit het gras op dit moment niet meer en zijn de
hekken niet meer noodzakelijk. Met kinderen hebben we afgesproken dat we in deze tijd van het jaar
geen gebruik maken van de waterpomp en de wadi. Om ze hieraan te helpen herinneren is dit ook
nog afgezet met lint. Van het net, de bult en de bladeren is alweer volop gebruik gemaakt. Erg mooi
om te zien!
Morgen is voor veel kinderen een dag waar ze lang naar hebben uitgekeken: de
aankomst van Sinterklaas in Nederland en later op de dag in Haaksbergen. Voor
kinderen breekt er een spannende tijd aan. Ook De Kameleon viert dit feest. In deze
nieuwsbrief meer informatie hierover.
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie ook de notulen van de algemene
ledenvergadering van de OR en een inschrijfformulier voor de OR (zie verder in deze
nieuwsbrief).
Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.
Kim van den Berg

Sinterklaas
De Sint is bijna in Nederland en hij komt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan onze school.
De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de Sint een cadeautje. De kinderen van groep 5 t/m 8
gaan maandag 18 november lootjes trekken en krijgen € 6,00 om voor diegene een cadeautje te
kopen.
• Op donderdag 28 november mogen alle kinderen op school
de schoen zetten
• De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf dinsdag 3
december de surprises mee naar school nemen, zodat we
allemaal kunnen zien hoe mooi ze zijn geworden.
• Op donderdagochtend 5 december wordt Sinterklaas op
school verwacht ’s Middags hebben alle kinderen vrij.
Studiemiddag
Op vrijdag 6 december hebben alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Kijklessen Judo
Afgelopen dinsdag zijn veel ouders de judokunsten van de kinderen uit groep 1 en 2 komen bekijken.
De ouders mochten ook zelf de judomat betreden. Erg leuk! Zowel kinderen als ouders waren erg
enthousiast.
Aankomende maandagmiddag is de kijkles voor groep 3 en 4. De judoles van groep 3 is om 12.45 uur
en van groep 4 om 13.45 uur. Tot dan!

Nieuws vanuit de OR
Op donderdag 10 oktober jl. heeft de algemene ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging
plaatsgevonden. Hierin werd teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. De notulen hiervan volgen in
de nieuwsbrief van volgende week.
De contributie voor de leden van de oudervereniging is voor dit schooljaar vastgesteld op een
bijdrage van € 39.50. Deze zal rond 28 november a.s. geïnd worden.
Mochten jullie nog geen lid zijn dan kunnen jullie het inschrijfformulier hiervoor invullen, deze is
bijgesloten bij deze nieuwsbrief.

Cool2BFit
In januari gaat Cool2BFit starten met een (effectief bewezen) programma voor
kinderen met overgewicht. Het doel van het programma is een gezonde
leefstijl ontwikkelen, gezonder leren eten, kinderen enthousiast maken voor
bewegen, het zelfbeeld verbeteren en leren omgaan met pesten. Kinderen
krijgen een sportprogramma aangeboden tezamen met zeven ouder- en kind bijeenkomsten waarin
voorlichting en advies wordt gegeven. Daarnaast zijn er individuele gesprekken met een
fysiotherapeut, diëtiste en gedragsdeskundige.
Voor meer informatie kijk op de website: www.cool2bfit.nl
of neem contact op met diëtiste Maaike Aarnink 06-23197955.

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst:
- Cool2BFit folder

05 december
06 december
19 december
19 december
20 december

Sinterklaas, alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Groepen 1 en 2 zijn om 12.15 vrij
’s Avonds kerstviering
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan
ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

