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Agenda
20 november

Groep 6 naar de bibliotheek (op de fiets)

20 november

Ouderavond Mediawijsheid start 20.00 uur

23 november

Schoentje zetten

24 november

Podium groep 8

5 december

Sinterklaasfeest! Groepen 1-4 zijn om 12 uur vrij. Groep 5-8 heeft
Continurooster (om 14.00 uur vrij)

Wist je dat….
….Sinterklaas zaterdag aankomt in
Nederland?
….groep 1 t/m 4 daarom donderdag hun
schoen gaat zetten in de Ridderzaal?
….Merlijn eerste is geworden tijdens de
Scholencross?

Inspectie
We hebben gisteren van het bestuur het
mooie bericht gekregen dat de uitslag van
het inspectiebezoek aan onze school positief

was. Daar zijn we heel blij mee. We zijn trots
op onze school!
Schoolfruit
Het is even wennen, maar wat zijn we
gezond bezig! Deze week hebben de
kinderen lekker gegeten van de
mandarijnen, peren en zelfs van de wortels
.
Vanaf volgende week krijgen de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag
schoolfruit. Het fruit kan namelijk pas
dinsdag in de loop van de middag geleverd
worden. We krijgen in de wandelgangen af
en toe een vraag of een opmerking over het
schoolfruit: Moeten we het eten? Mag mijn
kind niks anders mee? Moet mijn kind water
drinken? Mijn kind lust geen wortel….
Het antwoord op deze vragen is: we kunnen
niemand iets verplichten op dit gebied

omdat er nog geen beleid voor is
vastgesteld.
We hopen echter dat u het belang van
gezond eten en drinken inziet en dat u met
ons mee wilt werken aan dit
schoolfruitproject.
En mocht uw kind bijvoorbeeld echt geen
mandarijn lusten: geeft u dan op die dag iets
gezonds mee naar school als vervanging.
Tot slot: kinderen wennen vaak heel snel en
gemakkelijk aan een verandering als deze.
Waarom zouden we deze uitdaging dan niet
samen aangaan?
Voor volgende week staat op het menu:
Woensdag -radijsjes
Donderdag- sinaasappels
Vrijdag –peren

Week van de Mediawijsheid- Ouderavond
De Week van de Mediawijsheid begint weer.
Op maandag 20 november komt juf Akke
van de Flevomeer Bibliotheek in groep 5 een
les geven over internetten.
’s Avonds houden we een ouderavond over
dit onderwerp. We hopen nogmaals op een
grote opkomst.
Bezoek groep 6 aan bibliotheek
Groep 6 gaat a.s. maandag naar de “grote”
bibliotheek. Ze gaan er op de fiets naar toe,
dus niet vergeten om maandag de fiets mee
te nemen!

Lootjes trekken
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen
vandaag een informatiebrief mee over het
lootjes trekken. Graag de ingevulde briefjes
maandag 20 november inleveren bij de
leerkracht.
Samenwerking Aves-SCPO
In de bijlage treft u een brief aan met daarin
informatie over het onderzoek
samenwerking Aves-SCPO.
Damtoernooi
In de kerstvakantie wordt voor de kinderen
van groep 6, 7 en 8 in het buurthuis van de
Zuidert een damtoernooi gehouden.
Kinderen die daaraan mee willen doen
moeten zich voor 8 december opgeven bij
meester Gerrit. Hij zal dan regelen dat de
kinderen mee kunnen doen. De kinderen
gaan zonder begeleiding vanuit school naar
het toernooi. In de brief in de bijlage staat
alle informatie.

