Nieuwsbrief november 2017
Schoolfruit

Ouderbetrokkenheid

Vanaf woensdag 15 november krijgen wij
weer schoolfruit! Op woensdag, donderdag
en vrijdag kunnen wij weer, t/m 20 april,
heerlijk gaan proeven van verschillende
soorten fruit.

Het lijkt ons erg leuk om u als ouder vaker te
betrekken bij onze activiteiten op school. En
dan bedoelen we niet alleen de hulp van u als
ouder bij activiteiten, maar een actievere
inbreng.

Schoolontbijt

Bent u bijv, erg enthousiast over uw hobby of
beroep? Wij zouden het erg leuk vinden als u
daarover zou willen vertellen!

Als school willen we graag een
goed voorbeeld geven en kinderen leren hoe
belangrijk een goed ontbijt is. Daarom doen
wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Woensdag 8 november hoeven de kinderen
thuis niet te ontbijten, want die dag krijgen
we een lekker en gezond ontbijt aangeboden.
Meer info is te lezen op onderstaande link:
http://nbc.m12.mailplus.nl/nct37597980/C9Gy
JjzB3J43vHk

MR
We zijn erg blij dat we een nieuw MR-lid
kunnen verwelkomen. Gemma van t Veen,
moeder van Lisanne en Jasmijn: welkom! We
hopen dat je een goede tijd zal hebben in ons
MR-team.

Informatie-avond
Dinsdag 7 november willen wij u graag
informeren over de organisatie in onze
groepen. We zullen u vertellen hoe we de
lessen en activiteiten organiseren en andere
zaken die van belang zijn worden met u
gedeeld.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00-19.30
19.45-20.15
20.30-21.00
21.00-21.30

groep 1/2/3
groep 4/5
groep 6/7/8
extra info gr.8

Of misschien kunt u ons een keer een soort
workshop geven, zodat wij het zelf eens
kunnen ervaren. Misschien kunt u goed
schilderen of tekenen? Of werkt u graag met
hout of techniek….Of misschien vindt u het
erg leuk om te koken/bakken. Alle suggesties
zijn welkom!
Misschien heeft u geen specifieke activiteit
maar vindt u het gewoon leuk om met onze
crea-lessen ,ateliers, schoolbibliotheek of iets
anders te helpen? Ook prima!
Tijdens de informatieavond zullen we hier
verder op ingaan en kunt u zich evt. ook
opgeven.
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dinsdag 7 november

Informatieavond in elke groep

woensdag 8 november

schoolontbijt

woensdag 15 november

start schoolfruit

maandag 20 november

MR-vergadering

