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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
In de week van 14 november zullen er oudergesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken
zullen na schooltijd plaatsvinden, maar ook op een avond. Een aantal leerkrachten zal op
donderdag 17 november ’s avonds gesprekken voeren en andere leerkrachten zullen dit op
dinsdagavond 22 november doen in verband met studies in de avonduren. De gesprekken
zullen facultatief zijn. Dit betekent dat u door de leerkracht uitgenodigd wordt voor een gesprek wanneer de leerkracht zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind. Mocht het zo
zijn dat u geen uitnodiging krijgt, omdat de leerkracht dit niet nodig vindt, maar u zich wel
zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook een gesprek aanvragen bij
de leerkracht van uw kind.
Zoals u weet hebben we rondom de school veel overlast van hangjongeren. Er wordt op dit
moment veel op het plein vernield en dat vinden wij erg jammer. Om hier preventiever op te
kunnen reageren hebben wij het voorstel om een WhatsApp groep te maken van ouders en
buurtbewoners die om toerbeurt in de avonduren een rondje langs de school willen maken.
Hier willen we ook de wijkagent in meenemen. Wij zijn daarom op zoek naar ouders en
buurtbewoners die zich hier voor in willen zetten. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of de directie.
Deze week is een interim IB-er gestart om de school te ondersteunen bij het neer zetten van
een goede zorgstructuur binnen de school. Wij hebben daardoor momenteel 4,5 dagen IB
binnen de school. Rianne doet IB werkzaamheden op maandag, dinsdag en woensdag en
Atsje doet IB werkzaamheden op dinsdag en vrijdagochtend.
Binnen de school hebben wij ook te maken met zieken. Ziek zijn binnen de school komt natuurlijk nooit uit, want de kinderen hebben daar last van. Helaas hebben wij hier niet altijd wat
over te zeggen. Wij proberen de groepen altijd zo goed mogelijk op te vangen met invalleerkrachten die wij via SLIM regelen. Wij hopen op uw begrip en vertrouwen dat wij dit zo goed
mogelijk proberen op te lossen.
Wij wensen u alvast een heel fijn weekend!
Hartelijke groet,
Monique en Astrid

Levering EU-Fruit
Zoals al eerder vermeld nemen wij als school deel aan het EU-schoolfruit project. Op dit
moment weten wij de exacte data van de levering nog niet. Daarom houden wij het voorlopig
op woensdag, donderdag en vrijdag.
Het schoolfruit-project start in de week van 7 november.
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Blauwe groepen `
Vorige week stond in de nieuwsbrief de vraag of kinderen spulletjes van thuis
mee wilden nemen die beginnen met de m. Wij waren heel verrast om te zien
dat er ook echt veel kinderen thuis hebben gezocht. De spulletjes pasten niet
eens meer in onze letterbak! Volgende week bieden we de letter r aan. Ook
nu geldt dus: neem leuke spulletjes mee met de r erin.

Wij willen nog een keer een oproep doen!
Tijdens de 10-minutengesprekken hebben we alle ouders een
blaadje meegegeven met de vraag of deze kunnen worden ingevuld. Gelukkig hebben we al heel wat blaadjes teruggekregen,
maar nog lang niet allemaal! Willen alle ouders die het nog niet
hebben ingeleverd, dit zo snel mogelijk willen doen? Alvast bedankt!

Groene groepen
Afgelopen maandag zijn wij met alle groene groepen naar de Kubus geweest. Wat hebben
wij gelachen om de drie clowns die muziek maakten, maar wat niet helemaal soepel verliep.
Er mocht zelfs een aantal kinderen mee doen op het podium. Hieronder een impressie van
de voorstelling.
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Weekslot
Het weekslot van groep Mint Groen (Rianne/Stephanie), dat gepland stond voor vrijdag 11
november, gaat niet door. Wij zullen hier later een andere datum voor prikken. Onze excuses
voor het ongemak.
Tevens willen wij u erop wijzen, dat wanneer u komt kijken naar het weekslot van uw zoon/
dochter, u vanaf 13:00 uur welkom bent op school en plaats kan nemen in de hal.

Gele groepen + de groep 6 van Minke en Suzanne
Voorstelling voor groepen 6-7, 7-8 en 8
In de vorige nieuwsbrief hebben wij de verkeerde datum gemeld. Wij gaan dinsdag 8 november met de groepen 6-7, 7-8 en 8 's middags naar de voorstelling "Snow White en de
zeven brekers" in de Agora. We verzamelen vanaf 13.05 uur aan de voorkant van het theater. (bij de ingang) We willen iedereen verzoeken om op eigen gelegenheid naar de Agora te
komen. Vanaf 15.05 uur kunt u uw kind op komen halen bij de Agora. Mocht je vragen hebben, dan kun je terecht bij de leerkracht van het kind.
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November 2016
Maandag 7 november

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij

Dinsdag 8 november Groepen Saffraan (6/7), Vuur Oranje 13:05 – 15:05 uur
(7/8) en Cayenne Oranje (8) naar de
Agora
Vrijdag 18 november Weekslot groep Saffraan (6/7)

13:15 – 13:45 uur
Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Vrijdag 18 november Groepsavond groep Vuur Oranje
(Rogier)

19:00 – 21:00 uur

Vrijdag 25 november Studiemiddag

Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij
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