Nieuwsbrief
29 november 2019
Goedemiddag
We zijn bezig met de laatste dagen van november en dan breekt de gezellige decembermaand
alweer aan. In deze nieuwsbrief staat informatie over o.a. het Sinterklaasbezoek.
De kinderen hebben gisteren hun schoen gezet. De pieten hebben onze nieuwe school gevonden,
want vanochtend waren deze gevuld. Het was wel erg vreemd dat er allemaal vegen op de tafels
zaten bij groep 1/2. De kinderen kunnen jullie hier vast meer over vertellen.
Zoals jullie hebben gemerkt hebben we problemen met de toegangsdeur van groep 5 t/m 8. Doordat
deze niet helemaal goed sluit, vangt deze wind. Hierdoor waait de deur met een vaart open en raakt
hierdoor ontzet. De reparateurs zijn ingelicht en komen het probleem zo spoedig mogelijk verhelpen.
Tot die tijd zit deze deur op slot en kunnen jullie via de hoofdingang naar binnen.
Ik wens jullie, mede namens het team, een prettig weekend toe.
Kim van den Berg

Bezoek van Sinterklaas
Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief zal Sinterklaas op donderdagmorgen 5 december onze
school bezoeken. Wij verwachten hem om ca. 8.30 uur.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken voor de pauze mee te nemen, daar zorgt de OR
voor. Jullie zijn van harte welkom om bij de intocht aanwezig
te zijn.
Om 12.15 uur zijn alle kinderen vrij.

Intocht Sinterklaas en foto’s maken op het schoolplein
We kunnen ons voorstellen dat jullie het leuk vinden om bij
de intocht van Sinterklaas foto’s en filmpjes te maken. In het
kader van de privacy wetgeving (AVG) moeten wij jullie erop
wijzen, dat foto’s en filmpjes van de kinderen die erop voorkomen niet zonder toestemming van hun
ouders op sociale media gepubliceerd mogen worden.

Studiedag 6 december
Op vrijdag 6 december hebben wij een studiedag en zijn alle kinderen vrij.
Op deze dag gaan wij onze kennis vergroten ten aanzien van ons kindvolgsysteem Looqin en staat
deze dag in het teken van leren van elkaar. Dat betekent dat we gezamenlijk lessen gaan
voorbereiden.

Ziekte in het sinterklaashuis
Er heerst griep in het sinterklaashuis. De
cadeautjes moeten nog ingepakt worden.
Hoe nu verder?
Groep 5 heeft samen met groep 8
verschillende ontwerpen gemaakt van een
inpakmachine.
Wij denken dat het wel goed komt met het
inpakken van al die cadeaus!

Kerst vieren op school
Op donderdag 19 december vieren wij op school kerstmis. De commissies zijn volop bezig om dit
voor te bereiden. Noteren jullie vast in de agenda, dat alle kinderen aan het begin van de avond op
school verwacht worden en samen gaan eten. Meer informatie volgt binnenkort.

Fotoalbums
Door een vraag van een ouder hebben we geconcludeerd dat we al een tijdje geen fotoalbums meer
op de website hebben geplaatst. Met Sinterklaas en kerst zullen we weer foto’s maken en deze
plaatsen op onze website.
Vanwege de privacy wetgeving kunnen deze albums alleen bekeken worden middels het invullen van
een wachtwoord. Jullie ontvangen komende week een mail met daarin het wachtwoord.

8e Lions Douwe Egberts Waardepunten en Oud Geld Actie
Bij de entree van de hoofdingang staat een inzamelbus voor de Douwe
Egberts Waardepunten en Oud Geld actie. De opbrengst hiervan is voor
het goede doel. De DE waardepunten opbrengsten zijn bedoeld voor de
Voedselbank Haaksbergen/Enschede. En met de oud en vreemd geld
actie worden staaroperaties bij kinderen bekostigd. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief is meer informatie over deze actie te lezen. Alle kleine
beetjes helpen, dus mochten jullie thuis nog DE waardepunten of oud
geld hebben, lever ze in!

Oud papier
A.s. zaterdag 30 november wordt er
door ouders weer oud papier
opgehaald.
Ook is het mogelijk om oud papier te
brengen tussen 8.30 en 10.30 uur bij de
schuur achter het gebouw.

Nieuw op de website
De volgende berichten zijn op de website geplaatst:
• Notulen ALV vergadering 10 oktober 2019
• 8e Lions Douwe Egberts Waardepunten en Oud Geld Actie

05 december
06 december
19 december
19 december
20 december
06 januari
24 januari
27 januari

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
1e schooldag in 2020
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Basketbaltoernooi groep 7 en 8

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.

