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Agenda:

ma. 28-11 Juf Jenny  vrij; meester Frank vervangt.
juf Margret vrij; juf Marta vervangt
Eerste adventviering
20:00 u. vergadering MR

di. 29-11 Leerling panel

vr. 2-12 Groep 6-7-8 zwemt
Jorrit vrij; juf Celine vervangt en juf Joke in groep 4-5

ma. 5-12 Sinterklaas op school

di. 6-12 Kinderen komen een uur later op school. (9:30 u.) Alle kleuters komen gewoon
naar school en dus niet naar de gymzaal.

do. 8-12 Uitgave Ark-Nieuws 8

Van de directie

Over lezen…..

Vorige week vrijdag is de voorleeswedstrijd

gehouden. Onze winnaar is Wiep Glas

geworden. Het betekent dat Wiep mee mag

doen met de gemeentelijke verkiezing. We

wensen haar daarbij op voorhand heel veel

succes!

Voorlezen dat doen inmiddels ook meerdere

kinderen bij ons op school. Voorgelezen

wordt er vooral aan jongere kinderen. Een

prachtige oefening om het op toon lezen te



oefenen! En dat allemaal om meer te lezen en uw eet voor thuis: Zien lezen doet lezen….

Eerste adventviering op 28 november

Op maandag 28 november vieren wij met alle kinderen de eerste

advent. Klank staat centraal, maar in de aanloop naar Sinterklaas

gaat het ook over heel bijzondere cadeaus!

MR-vergadering

Maandagavond 29 november komt de MR weer bijeen. De agenda treft u aan op de website.

Leerlingpanel

Op dinsdag 29 november houden we weer een leerling panel. Met kinderen uit de groepen 5 tot en

met 8 gaan we in gesprek over zaken die kinderen raken en hen aangaan en waar ook zij een mening

over hebben. De resultaten worden gedeeld met het team.

Sinterklaas op school

Maandag 5 december zal Sinterklaas

een bezoek brengen aan onze school.

Alle kinderen worden deze dag

uiterlijk 8.30 uur in de klas verwacht.

We gaan dan gezamenlijk naar buiten

(naar het grote plein) om te zingen

voor Sint en Piet. Rond 8.40 uur

verwachten we Sint op school. Na de ontvangst gaan alle kinderen weer naar hun eigen klas en zal

Sint gedurende de ochtend een bezoek aan iedere groep brengen.

De kinderen hoeven deze dag geen “10- uurtje” mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Wel nemen

ze allemaal zelf hun lunch mee.

We gaan er met z’n allen weer een hele gezellige dag van maken.

En het heerlijk avondje doet daar nog een schepje bovenop… Het wordt vast wel wat later dan

normaal in veel gezinnen. Daarom beginnen we dinsdagmorgen 6 december een uur later. Mocht u

geen opvang kunnen regelen, dan zal uw kind opgevangen worden.

Bruna-bonnetjes?

Vlak voor de kinderboekenweek hebben wij een oproep gedaan om als u een kinderboek koopt en

dat toevallig doet bij Bruna het bonnetje in te leveren op school. Met deze bonnetjes kunnen wij

onze bibliotheek weer uitbreiden. Wellicht is dit de tijd voor een speciaal cadeau…… Alvast

bedankt.


