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Vanuit de werkgroep
Burgerschap:
Juf Laurie van groep 7 start met de
pilot “ kom en draai mee in de
groep”. Door zelf mee te draaien in
de groep ervaart u de verschillen van
het onderwijs van uw eigen
schooltijd met die van uw kind.
Neem bijvoorbeeld onze
rekeninstructie die standaard op drie
en soms op vijf niveaus worden
gegeven. Hoe doet zo’n leerkracht
dat en wat wordt er van de kinderen
aan zelfstandigheid en zelfsturend
gedrag verwacht om optimaal tot
leren te komen? Wat zijn de
belemmeringen waar wij mee te
maken hebben in de groep? Juf
Laurie deelt haar bevindingen en
mogelijk breiden we de pilot uit met
meer groepen.

Winnaars van de speurtocht:
Uit de vele inzendingen hebben wij de gelukkige
winnaars getrokken:
Sem van Kampen, groep 1/2d,
Faith Mansveld, groep 4a
Boy Timmerman, groep 8c.
Wij feliciteren de winnaars die zo enthousiast
hebben meegedaan aan de speurtocht.
De kinderen hebben vandaag of van hun
leerkracht een boekenbon ontvangen (of krijgen
het maandag).

Verzoekje.
Voor het grote Sinterklaasfeest zijn we op zoek
naar ouders, opa’s en/ of oma’s die de
ouderraad willen helpen met knutselen voor het
versieren van de beide gebouwen. Bent u
beschikbaar op woensdag 11 november van
10.00 uur tot 12.00 uur en wilt u graag helpen
met knutselen? Laat dit dan weten aan de
leerkracht van uw zoon of dochter. Zij geven het
dan door aan de ouderraad. De versieringen
maken we op de Bosgouw en die verdelen we
later over beide locaties. Met z’n allen willen wij
de school in een mooi Sinterklaasjasje steken op
13 november van 13:15-16:00 uur en ook dan
kan de ouderraad goed de hulp van ouders en
grootouders gebruiken.

Woe. 11 nov.
Knutselochtend
aankleding
gebouwen.
Vrij. 13 nov.
Sintversiermiddag
13.15 tot 16.00
OR en
hulpouders
Woe. 18 nov.
Studiedag alle
leerlingen vrij

Juf Katja
Gelukkig gaat het iets beter met juf
Katja, waardoor zij de komende
weken weer regelmatig op school te
zien zal zijn. Echter nog niet voor
haar eigen groep. Juf Mary zal haar
de komende weken op de
donderdagen en de vrijdagen
vervangen in de groep 7.

4 december
Dit jaar vieren wij 4 december Sinterklaas op
school. Traditiegetrouw ontvangen wij de Sint
met alle leerlingen op de Bosgouw. Op die dag
hebben wij een continurooster. De schooldag
duurt dan tot 14.00 uur. Meer specifieke
informatie voor de diverse groepen volgt op een
later moment.
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Di.3 nov.
Start schoolfruit

/
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Vrij. 4 dec.
Sinterklaasfeest
Continu- rooster
Leerlingen om
14.00 uur vrij
Vrij. 18 dec.
12.00 uur start
Kerstvakantie.

