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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
19-10 t/m 23-10-15 Herfstvakantie
25-10-15
24.00 uur ingaan van de wintertijd.
26-10-15
GMR vergadering
28-10-15
Alg. Ouderavond aanvang 20.00 uur
01-11-15
Gezinsviering groep 7/8
11-11-15
St. Maarten
13-11-15
Crea middag
18-11-15
Informatieavond voor ouders van overblijfkinderen
20-11-15
Crea middag
23-11-15
Inpak avond surprise 19.30 uur
Wie zijn er jarig ?
Oktober
16
Annemar de Graaff
25
Jeffry van Niel
25
Stijn Schook
26
Jorne de Bree Wondergem
29
Thomas Barkhuis
30
Nienke Balk
Een hele fijne verjaardag gewenst!
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de Finlandreis zit er weer op en wat heb ik meegenomen:
een hele hoop nieuwe inspiratie
ideetjes die ook voor De Horizon mogelijk een optie zijn
en vier stoffen dierenmaskers voor de onderbouw

Uitnodiging Algemene Ouderavond 28 oktober
In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor de ouderavond. Deze avond wordt
zoals gebruikelijk, georganiseerd en verzorgd door het team. Na het algemeen
gedeelte worden er in twee rondes vijf workshops verzorgd. Een korte inhoud
treft u aan onder de uitnodigingsbrief.
U hebt deze avond toch vrij gehouden voor ons?
Trefwoord ouderbrief ‘Hebzucht’
In de bijlage treft u bovendien ook weer de ouderbrief van Trefwoord aan. Het
thema gaat 2 november in. De ouderbrief staat natuurlijk ook op onze website.

Medezeggenschapvergadering(en)
Vanaf dit schooljaar plaatsen we de agenda van de komende m.r.- vergadering
en de goedgekeurde notulen van de vergadering ervoor op de website van de
school. De m.r.- vergaderingen zijn openbaar en op deze wijze willen we ook dat
onze werkwijze, onderwerpen en besluiten openbaar zijn. Mochten er n.a.v. het
lezen van deze info vragen zijn, dan kunt u die altijd stellen aan de leden
persoonlijk of via de mail: mr.rkbsdehorizon@aves.nl
Informatieavond voor de ouders van overblijfkinderen of
belangstellende(n).
Op woensdag 18 november 20.00 uur is er op school een informatieavond voor
de ouders waarvan de kinderen op school tussen de middag overblijven.
De agenda volgt in de nieuwsbrief van 12 november. Noteert u deze datum
alvast!
Jonge Mantelzorgers
Er zijn 3600 jonge mantelzorgers in Noordoostpolder. Jonge
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een
situatie waar iemand anders zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld iemand
binnen het gezin met een chronische ziekte of beperking.
Voor hen wordt maandelijks op woensdagmiddag een bijeenkomst
georganiseerd zodat zij even alle aandacht krijgen, leuke dingen
gaan doen en niet hoeven te zorgen. Ben of ken jij een jonge
mantelzorger?
Aankomende bijeenkomsten:
- Woensdag 21 oktober. Thema: rots en water
- Woensdag 18 november. Thema: Samenwerken en judo
Aanmelden of informatie opvragen kan via www.carrefour.nu/jonge-mantelzorg
of neem rechtstreeks contact op met Karin Schwering via
karin.schwering@carrefour.nu
Herfstvakantie wens + tip !?
Wij wensen jullie allemaal een hele, fijne herfstvakantie toe.
Misschien een ideetje voor deze komende week:
Vakantie Activiteiten – Bingo
Alle basisschoolkinderen van groep 3-8 kunnen in de
herfstvakantie op woensdag 21 oktober meedoen met bingo in het Roefje
Tijd: 14.00 –15.30 uur Kosten: niets
Er zijn leuke prijzen te winnen!!
Voor de kinderen die nog niet zo goed de getallen kennen, is het
Misschien handig als er een ouder/begeleider mee komt om te helpen.
Deze activiteit wordt georganiseerd door de commissie
Vakantie activiteiten Ens. Voor meer info:
Petra de Graaf, tel: 253003 / Annemiek Waterman, tel: 620520

