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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar de juffen en de kinderen. De juffen hebben woensdagochtend
gezorgd voor een heerlijk ontbijtje op school. De kinderen hebben er met elkaar een gezellige start van
de dag van gemaakt. De sfeer tijdens het ontbijt was prima!

Regel van de week

Vrije middag op 5 december

Wees netjes en beleefd, zodat je het goede

Na het Sinterklaasfeest op maandag 5

voorbeeld geeft.

december zijn alle kinderen om 12.00 uur
vrij.

Leerlingenraad

Mocht dit voor oppasproblemen zorgen, dan
kunnen de kinderen tot 14.00 op school

Het is inmiddels november, dus de hoogste

opgevangen worden. Wilt u dit doorgeven

tijd om de Leerlingenraad weer op te starten.

aan de leerkracht van uw kind?

Op vrijdag 18 november staat de eerste
maand komen we bij elkaar, om allerlei

Naschools sportaanbod

zaken te bespreken die de leerlingen

Het sportaanbod op 28 november (gymzaal

belangrijk vinden.

de Blesse) staat in het teken van pietengym.

In de volgende nieuwsbrief zullen we de

Dit is bedoeld voor de leerlingen die in de

leden voorstellen.

groepen 1 t/m 4 zitten.
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vergadering gepland. Ongeveer één keer per

Doedag Linde College
De kinderen van groep 8 gaan op donderdag
8 december met juf Ilona naar de doedag op
het Linde College.

Het Sinterklaasfeest wordt weer ouderwets
gezellig. We hopen Sinterklaas op school te
verwelkomen op maandag 5 december. De
kinderen van groep 1 t/m 5 hebben daarna
een gezellige ochtend met Sinterklaas. De

Datum: 11-11-2022

Nieuwsbrief

Sinterklaas op school

kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan lootjes
trekken. Ze zorgen voor een leuke surprise
en een gedicht.
Uitgebreide informatie krijgt u van de
leerkracht(en) van uw kind(eren).

Vrijwillig oudercontact
moment
Vanaf 21 november staan de vrijwillige
oudergesprekken gepland. U kunt zich
binnenkort via de ouderportal inschrijven. In
de portal worden de beschikbare momenten
van de leerkrachten open gezet. Het kan zijn
dat de groepsleerkracht het van belang vindt
om met u in gesprek te gaan. Wanneer dit
het geval is dan ontvangt u daarover een
berichtje.
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Oud papier
Op zaterdag 10 december staat de eerst
volgende oud papier actie gepland.

Sinterklaas in de Blesse
Zoals u vast wel heeft vernomen is Berkie, de
mascotte van VV de Blesse vermist. Als
iemand weet waar Berkie is, dan kan dat
doorgegeven worden door middel van een
berichtje (per post of per mail) naar de
voetbalclub.
Maandag krijgen alle kinderen een kleurplaat
mee die bestemd is voor Sinterklaas. In
school staat vanaf maandag een speciale
brievenbus. Als de kleurplaat klaar is dan kan
hij in de brievenbus gedaan worden. Dit kan
tot donderdag 17 november, want dan wordt
de brievenbus geleegd.

Agenda
21 nov.

Vrijwillig contactmoment

25 nov.

Wieltjesdag

5 dec.

Sinterklaasviering. Alle
leerlingen vanaf 12.00 vrij

8 dec.

Doedag Linde College groep 8

10 dec.

Oud papier

22 dec.

Kerstviering

23 dec.

Wieltjesdag

23 dec.

Alle leerlingen vanaf 12.00
uur vrij

24 dec.

Kerstvakantie (t/m 8 januari)

Pagina 2

