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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
01-11
Algemene Ouderavond
10-11
Scholencross 14.30 uur
16-11 en 19-11 Groep 1 t/m 4 vrij
20-11
Surprise avond (groep 1 t/m 4) verplaatst
21-11
Surprise avond
26-11
AC vergadering
27-11
MR vergadering verplaatst naar
05-12
Sint Nicolaas met zijn Pieten op school
07-12
Kwartettoernooi groep 5 t/m 8 ’s middags
20-12
Kerstviering op school
21-12
vrijdag 12.00 uur start kerstvakantie
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
Za 3 november

Imara de Waal (8 jaar) - groep 4

Zo 4 november

Jolie Heijen (9 jaar) - groep 5

Di 13 november

Lise Hammen (11 jaar) - groep 7

Zo 18 november

Julia van Egmond (5 jaar) - groep 1/2

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..

…………………. woensdag 7 november is de teamstudiemiddag ( was eerst
gepland op 10 oktober) thema is: Hoe organiseer ik een
buitenles met onze huidige methodes? Wat wordt de visie
van onze school?
………………….. donderdag 8 november is meester Fred afwezig
( compensatie uren i.v.m. directiedagen op vrije dag)
Sint Maarten 11-01-2018

Sint Maarten valt dit jaar op zondag. Dorpsvereniging heeft de drie
scholen gevraagd om de ouders erop te attenderen dat zaterdagavond
een betere dag is om ‘sintmaarten’ te vieren met de leerlingen.
Hoe teleurstellend zal het zijn voor kinderen als op zondag deuren
gesloten blijven! Hiermee doen we graag een beroep op onze ouders.
Alvast heel veel plezier zaterdag 10 november!

De Algemene Ouderavond 01-11-2018
De opkomst tijdens de alg ouderavond kunnen we toch alweer met bijna 50
personen incl personeel, ac en mr. geslaagd noemen. Een aantal ouders hebben
zich middels de mail afgemeld van te voren. Bedankt daarvoor. Voor de overige
thuisblijvers kunnen we wel zeggen dat ze werkelijk iets gemist hebben.
De MR heeft de vertrekkende ouderleden, John Dekker en Marion de Vries, zijn
bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar en zij zullen een bloemetje in het
weekend thuis gestuurd krijgen. De nieuwe leden, Irene van Steen en Celine
Spekschate, zijn voorgesteld. Wij wensen hen een prettige samenwerking toe.
De AC heeft de verschillende activiteiten de revue laten passeren en de financiën
van afgelopen jaar gepresenteerd. Tijdens de vergadering is de vrijwillige
ouderbijdrage vastgesteld op 19,00 euro per leerling.
Daarna zijn de financiën van de TSO gepresenteerd en de overblijfkosten per
leerling /per dag vastgesteld op 1,15 euro. Het overschot van ongeveer 1100,00
euro wordt teruggestort naar rato van het aantal overblijfmomenten naar de
ouders die in schooljaar 2017-2018 gebruik hebben gemaakt van het overblijven.
Daarvoor zal een mailtje gestuurd worden om de bankrekeningnummers te
krijgen waarop het bedrag gestort kan worden. Vanwege de tussenkomst van
Molly die de financiën doorsluist, zijn niet alle bankrekeningen bij de coördinator
bekend.
Daarna zijn de workshops uitgevoerd:
De kanjertraining werd met een kanjerspelletje geopend en daarna werden de
verschillende activiteiten per groep gepresenteerd.
De buitenles werd binnen in de klas actief uitgevoerd door de ouders in estafette
vorm. Tevens werd er uitleg gegeven over de aanpassingen van onze groene
omgeving rond ons schoolplein.
Duurzaamheid binnen ons onderwijs werd via mindmappen in groepjes
uitgewerkt en daarna kwamen het afvalproject en de zonneschool aan bod.
Afgesloten werd met een drankje en een borrelnootje.
Allemaal nogmaals bedankt voor de aanwezigheid en de noodzakelijke bijdrage.
Oproep ouders c.q. vrijwilligers
Om ons groene plein naast het schoolplein aan te passen volgens ons nieuwe
plan, zullen er wat voorbereidingen moeten plaatsvinden:
- Verwijderen van afgekeurde toestellen
- Verplaatsen van duikelrekken
- Verplaatsen van zand als ondergrond duikelrekken en evt. zandbak.
- Afvoeren van afgekeurde toestellen
- Uitdiepen van sloot rond terrein
Dit willen we graag uitvoeren op zaterdag 17 november vanaf 09.00 uur,
tijd kan ook nog aangepast worden indien noodzakelijk.
We hebben in ieder geval dan wel nog wat zwaarder materiaal nodig en
natuurlijk voldoende ‘mankracht’.
Wie aanwezig kan zijn, kan dit melden via de mail f.lubbers@aves.nl
(ook graag aangeven wat je aan materiaal mee kunt nemen)
I.v.m. de planning c.q. organisatie graag reageren vóór 7 november.

