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Agenda

7 november
Studiedag lkr. 1-2

Leerlingen groep 1-2
vrij

(Let op: anders dan in de
kalender vermeld)

30 november
BONS

5 december
Sinterklaas

Bijlage
● JOGG -

Trommel
zonder rommel

In deze nieuwsbrief
- Luizenpluizen
- Kinderkoor
- Bons

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Luizenpluizen: Na het stukje over het luizenpluizen in de vorige

nieuwsbrief, is slechts een enkele aanmelding voor de werkgroep
binnengekomen. Dat houdt vooralsnog in dat na een vakantie niet meer
in de klas gecontroleerd wordt op hoofdluis.
We vragen u - voor zover dat al niet gebeurt - om regelmatig uw
kind(eren) te controleren op hoofdluis. Mocht hoofdluis geconstateerd
worden, laat het ons even weten. We kunnen dan ouders/verzorgers
van klasgenoten hierop attenderen (uiteraard anoniem).

➔ Kinderkoor Young Spirit gaat weer beginnen!

De repetities starten vanaf dinsdag 8 november. De kinderen kunnen
eerst wat eten en drinken in de hal. We zingen tot 15:45 uur.
We mogen zingen tijdens de aankomst van Sinterklaas op 5 december
op het schoolplein.
Donderdag 22 december zingen we tijdens de schoolviering.
Ook op Kerstavond 24 december is Young Spirit van de partij in de kerk.

➔ Overblijven: Een terechte vraag van een ouder: ‘Wat gebeurt er
eigenlijk met het overblijfgeld?’
Een deel van het geld is bestemd voor aanschaf van hygiëne middelen,
het andere deel komt altijd ten goede aan de leerlingen bijvoorbeeld in
de vorm van spelmaterialen voor op het plein, spelletjes in de klas, een
leuke activiteit, enz.

Heeft u het overblijfgeld nog niet voldaan, dan graag zo spoedig
mogelijk.
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Geplande activiteiten
➔ BONS: Na een zeer geslaagde activiteitenmiddag vorige week donderdag op het sportcomplex Luctor

Heinkenszand, zijn de voorbereidingen voor de volgende middag in volle gang. Deze zal plaatsvinden
op woensdag 30 november a.s.

➔ Legomasters Heinkenszand: Wil jij ook de legomaster worden? Ga aan de
slag om thuis een mooi bouwwerk te maken en maak er vervolgens een foto
van.
Mail je foto naar info@winkelcentrumheinkenszand.nl en maak kans op een
schitterende legoprijs. De foto’s moeten binnen zijn voor zaterdag 19
november 12.00 uur. De winnaars worden bekend gemaakt op zondag 20
november om 16.45 in de Stenge Heinkenszand tijdens de Winterfair.

➔ Zelftesten: Vanuit het ministerie van OC&W krijgen we als school weer zelftesten aangeboden.
Daarbij gaat men uit van 4 zelftesten per leerling/leerkracht voor 8 weken. Mocht u de komende
weken enkele testen voor uw kind(eren) nodig hebben, dan kunt u daar bij de directie om vragen.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Thema regen: Wie het lokaal van de peutergroep binnenstapt ziet paraplu’s, zowel hangend aan de

lamp als aan de muur. Zo houden ze het wel droog daar.
➔ Thema bewegen: Ook het thema ‘bewegen’ van de groep 1-2 krijgt aandacht.

Om met juf Marjet te spreken als je beiden combineert: ‘Bewegen in de regen’.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Aanvulling nieuwsbrief 05: In de vorige nieuwsbrief werd in het stukje over de kennismakings-
gesprekken gemeld dat het kijkje in de klas vanaf groep 5 werd gemist. Ook voor ouders/verzorgers
uit groep 4 was dit het geval.
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