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Activiteitenkalender in november
Ouderavond weerbaarheidstraining
Vergadering van de SR

Open ochtend van de Groen
Voortgangsgesprekken
Studieochtend voor gr.1-2, 3-4

Open ochtend
Het is bijna zo ver….
Volgende week vrijdag is onze eerste open ochtend!
U kunt eindelijk eens een kijkje nemen in alle
groepen van de school!
Altijd al eens willen zien hoe de tablets nu eigenlijk
werken?
Altijd al weleens willen weten hoe de sfeer is in de
groep van uw kind?
Iedereen mag een kijkje nemen in onze mooie school.
Vertel het dus verder aan iedereen!
Om dit allemaal goed af te spreken hebben we wel
een aantal momenten afgesproken, wanneer je in de
groep van uw kind(eren) kunt komen, voor iedere
groep zijn er twee momenten.
Het schema kunt hier zien:
9.00-9.30 uur: groep 1-2, groep 3-4, groep 4-5
9.30-10.00 uur: groep 6-7, groep 7-8
10.30-11.00 uur: groep 1-2
11.00-11.30 uur: groep 3-4, groep 4-5, groep 6-7
11.30-12.00 uur: groep 7-8
Wij hopen dat u veel kunt zien en dat u kunt
genieten van alles!
We horen graag hoe
deze open ochtend is
bevallen en of we er
goed aan zouden doen,
om dit meer te doen.

Zwangerschapsverlof juf Sandra
Volgende week is de laatste week voordat juf Sandra
op zwangerschapsverlof gaat. We wensen haar nu
alvast een heel mooi verlof toe en alvast heel veel
geluk met hun nieuw kleintje!
Zoals eerder aangegeven in het Groentje zal haar
vervangster juf Ilona (de Winter) zijn.
Volgende week zal zij al kennis maken op de
woensdag en donderdag met alle kinderen en wellicht
ook met ouders.
De eerste werkdag zal voor juf Ilona op 9 november
zijn.
Voortgangsgesprekken
Op 10 november is er de avond van de
voortgangsgesprekken. U krijgt morgen hier een
uitnodiging voor, met de vraag of u uw voorkeurstijd
wilt invullen.
Wij willen u graag op de hoogte houden, het zou dus
fijn zijn als iedereen komt.
U kunt het strookje tot donderdag 3 november
invullen. Daarna maken wij een indeling.
Weerbaarheidstraining
Let op!
Bij onvoldoende aanmeldingen van ouders, gaat de
training niet door…
Dat is nu het geval.
We moeten zeker nog van 6 ouders uit de groepen 6
en 7 te horen krijgen dat zij ook zullen komen.
Het zou jammer zijn als er niet nog minstens 6 ouders
bij komen, in het verleden is deze training erg
gewaardeerd door ouders en kinderen.
Graag zouden we willen zien dat u per ommegaande
positief reageert.
Dat kan per eerder gegeven brief, u kunt zich ook per
e-mail aanmelden.
De inloop begint met koffie en thee om 19.15 uur en
Het begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
U komt toch ook!!
Terugblik
We kunnen terugkijken op een mooie
kinderboekenweek, met een afsluiting waar veel
ouders ook bij waren.
En wat een feest was het ook die dag voor juf Mirjam
en juf Ellis. Dit hadden ze nooit verwacht!
Het feest hadden ze natuurlijk dik verdiend!
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