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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar Bart Bosma. Tijdens een workshop autotechniek mochten wij
gebruikmaken van een brug in zijn garage. Bart, heel erg bedankt!

Regel van de week

Nieuwsbrief bibliotheek

Wij lopen rustig door de gang en

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u ook

in school.

een nieuwsbrief aan van de bibliotheek.
Hierin staan een aantal leuke boekentips voor
uw zoon/dochter óf om samen te lezen.

Nieuwsbrief

Jaargang: 2019/2020

Nummer : 8 Datum: 28-11-2019

Finale voorleeswedstrijd
Dinsdag 26 november werd de finale van de

Wieltjesdag

voorleeswedstrijd gehouden. Drie finalisten

Morgen (vrijdag 29 november) is het alweer

streden om de eerste prijs. Roos, Ilse en

de laatste vrijdag van de maand en dat

Aleida lieten zich alle drie van hun beste kant

betekent wieltjesdag! Komt uw zoon/dochter

zien. De jury (bestaande uit juf Irene,

op skeelers naar school denkt u dan ook aan

meester Izaak en juf Ingrid) had het er maar

bescherming en een helm?

moeilijk mee! Uiteindelijk bleek Ilse de beste
te zijn en werd zij uitgeroepen
tot voorleeskampioen 2019.

Sinterklaas

Ilse gaat onze school

Op woensdag 4 december zal de

vertegenwoordigen

Goedheiligman een bezoek brengen aan onze

tijdens de gemeentelijke finale.

school. Leerlingen uit de groepen 1 t/m 5

Heel veel succes!

hebben hiervoor vandaag een uitnodiging
mee naar huis gekregen.
Wij werken deze ochtend met de volgende

Fruit, een lekkere buit!

tijden:
Groep 1 t/m 5

09.00 – 11.15

Wij doen mee met de spaaractie “Fruit, een

Groep 6 t/m 8

09.00 – 12.15

lekkere buit!” en sparen de stickertjes die op

Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 maken

kiwi fruit zitten geplakt. Bij 150 verzamelde

surprises en een gedicht. De surprises

stickers verdient de school 10 ballen en een

kunnen worden gebracht op dinsdagmiddag 3

ballenpomp. Inmiddels zijn we al over de

december vanaf 15.15 uur of woensdag 4

helft dus we hebben goede hoop dat het gaat

december tussen 08.30 – 08.45 uur.

lukken. Spaart u ook voor ons mee? Op het

Wij hopen er een geweldig feest van te

informatiebord (ingang groep 1 t/m 4) hangt

maken.

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

Oud papier
De volgende oud papier actie staat gepland
op zaterdag 7 december. Deze keer doen wij
graag een beroep op de volgende ouders:
Fam. Mulder (Esmee), Fam. Verra, Fam.
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Bosma (Lotte), Fam. Kooistra, Fam. Koopman
(Nirmala), Fam. de Boer (Ryan), Fam. de
Kok, Fam. v/d Meer, Fam. Lenes en Fam.
Gerards.
Sieto Koopman zal bij de
containerpost staan.
Alvast heel hartelijk
bedankt voor uw hulp!

Kerstfeest
Donderdag 19 december vieren wij Kerst met
de kinderen. Dit jaar willen wij graag een
“hapjesbuffet” organiseren. Het is de
bedoeling dat u als ouder zorgt voor een
gerechtje voor de groep waar uw kind in zit.
U maakt dit gerechtje thuis (samen met uw
kind(eren). Vanaf vrijdag 6 december hangt
er op de deur van elke klas een lijst waarop u
kunt noteren welk gerechtje u wilt maken.
Binnenkort ontvangt u hierover uitgebreide
informatie.

Agenda
28 nov.

Gesprekken groep 8

29 nov.

Wieltjesdag

4 dec.

Sinterklaas viering

7 dec.

Oud papier

19 dec.

Kerstviering (avond)

20 dec.

Wieltjesdag

23 dec.

Kerstvakantie t/m 3 jan.
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