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Compliment van de week:
Het compliment gaat naar de ouders van de versiercommissie. Zij hebben de school weer prachtig
omgetoverd in vijf december sferen!

Regel van de week

Schoolfruit

Bij het overleggen praat ik met een
zachte stem.

Vanaf deze week ontvangt onze school
gedurende 20 weken gratis schoolfruit. Om
die reden zullen de leerlingen op woensdag,
donderdag en vrijdag groente/fruit krijgen
aangeboden op school . Op deze
dagen hoeft u uw zoon/dochter geen
groente/fruit mee te geven
voor de tien uur pauze. Zorgt u wel
voor iets te drinken?
Deze week hebben de leerlingen
bananen, appels en kakifruit gegeten.
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Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 7 november hebben wij
meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt.
Alle leerlingen lieten zich het ontbijt goed
smaken. We stonden deze ochtend extra stil
bij het feit waarom een ontbijt nu zo
belangrijk is:
 Een goed ontbijt zorgt ervoor dat je de

Cadeau voor de onderbouw

hele dag voldoende energie hebt,

Vorige week werden de leerlingen van de

 Een goed ontbijt zorgt ervoor dat je je
beter kunt concentreren op school,
 Met elkaar ontbijten is lekker en

onderbouw verrast met een prachtig
zelfgemaakte poppenwagen van riet. De
poppenwagen is gemaakt

gezellig en zorgt ervoor dat je in je

door Rody Boterkooper die

beste “mood” bent!

slechtziend is.
Wat een vakmanschap!
De poppenwagen wordt
veelvuldig gebruikt door de
leerlingen.

Fruit, een lekkere buit!
Wij doen mee met de spaaractie “Fruit, een

Heel hartelijk bedankt!

lekkere buit!” en sparen om die reden de

Pietengym BSW

stickertjes die op kiwi fruit zitten geplakt. Bij

Op donderdag 21 november organiseert

150 verzamelde stickers verdient de school

Buurtsportwerk voor de leerlingen van groep

10 ballen en een ballenpomp. Spaart u voor

1 t/m 4 pietengymnastiek. Leerlingen uit de

ons mee? Op het informatiebord (ingang

groepen 5 & 6 zijn ook welkom. In de

groep 1 t/m 4) hangt de spaarkaart waarop

bijgevoegde flyer hierover meer informatie

de stickers geplakt kunnen worden (tot en
met 18 december). Namens de leerlingen
alvast hartelijk dank!

Techniek tastbaar Heerenveen
Op vrijdag 22 november presenteren
regionale bedrijven “Techniek tastbaar” in het
Kei College in Heerenveen. Leerlingen uit de
groepen 7 & 8 zijn, samen met
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ouders/verzorgers, van harte welkom om

Oud papier

kennis te maken met verschillende

De volgende oud papier actie staat gepland

technische opleidingen op allerlei niveaus.

op zaterdag 7 december. Deze keer doen wij

Beleef en verwonder door zelf dingen te

graag een beroep op de volgende ouders:

maken en te doen! In de bijlage van deze

Fam. Mulder (Esmee), Fam. Verra, Fam.

nieuwsbrief vindt u hierover een flyer met

Bosma (Lotte), Fam. Kooistra, Fam. Koopman

meer informatie.

(Nirmala), Fam. de Boer (Ryan), Fam. de
Kok, Fam. v/d Meer, Fam. Lenes en Fam.

Drempelonderzoek

Gerards.
Sieto Koopman zal bij de

Het drempelonderzoek van groep 8 zal

containerpost staan.

volgende week maandag plaatsvinden. Dit is

Alvast heel hartelijk

ter voorbereiding op het voortgezet

bedankt voor uw hulp!

onderwijs.
Samen met het Cito
LOVS vanaf groep 6,
de plaatsingswijzer en de

Kerstviering

Iep toets vormt het

Op donderdag 19 december vieren wij Kerst

drempelonderzoek een

op school. De Oudervereniging is hiervoor al

belangrijke indicatie voor het

druk bezig geweest met de nodige

vervolgonderwijs voor de kinderen. Op

voorbereidingen. Het wordt vast en zeker

donderdag 28 november zal de

weer een geslaagd feest. Binnenkort

groepsleerkracht hierover in gesprek gaan

ontvangt u hierover meer informatie. Wat we

met ouders/verzorgers én de leerling.

u alvast willen meedelen is dat de leerlingen

Hiervoor hebben zij inmiddels een uitnodiging

van groep 1 tot en met 4 deze middag vrij

ontvangen.

zijn vanaf 12.00 uur, omdat ze ’s avonds
weer verwacht worden op school.

Sinterklaas
Op woensdag 4 december zal de
Goedheiligman ook een bezoek gaan brengen

Agenda

aan onze school. Alle leerlingen beginnen

18 nov.

Drempelonderzoek groep 8

deze dag om 09.00 uur. Het programma voor

28 nov.

Gesprekken groep 8

leerlingen uit de groepen 1 t/m 5 zal zijn

29 nov.

Wielendag

afgelopen om 11.15 uur. Binnenkort krijgen

4 dec.

Sinterklaas viering

deze leerlingen een uitnodiging.

7 dec.

Oud papier

Leerlingen uit de groepen 6/7/8 zijn op het

19 dec.

Kerstviering (avond)

normale tijdstip (12.15 uur) vrij.

20 dec.

Wielendag

De leerlingen uit de groepen 6/7/8 trekken

23 dec.

Kerstvakantie t/m 3 jan.

deze week lootjes. Uw zoon/dochter krijgt
van school een enveloppe mee met daarin
€7,50. Hiervan moet een cadeau worden
gekocht. Probeer het volledige bedrag uit te
geven. Daarnaast maken alle leerlingen een
surprise.
De surprises kunnen op dinsdag 3 december
na schooltijd worden ingeleverd of op
woensdagochtend 4 december tussen 08.30 –
08.45 uur.
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