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Beste ouders en verzorgers,
Wat een geweldige opkomst van ouders en andere belangstellenden tijdens de lampionneninloop van dinsdag 7
november. Het was een prachtig gezicht al die mooie lampionnen. We merken dat dit evenement ieder jaar een
groot succes is. Veel bezoekers hebben ook even een kijkje genomen in het lokaal dat verbouwd wordt tot
“Kinderopvanglokaal”. De verbouwing is in volle gang. Binnenkort gaan we samen met de leiding van de
‘Kinderopvang’ het lokaal inrichten. Het meubilair is inmiddels besteld.
Volgende week kunt u in gesprek gaan met de leerkracht(en) van uw kind(eren). We vinden het belangrijk dat u
gebruik maakt van deze mogelijkheid. Een goed contact tussen thuis en school komt de kinderen ten goede. Ook
als u buiten de geplande spreekmomenten om met de leerkrachten wilt spreken, is het altijd mogelijk om een
afspraak te maken.
Nog even en Sinterklaas is weer in het land. Nu al zien we verhitte gezichten. Vooral in de onderbouw zijn de
verwachtingen groot. Natuurlijk speelt de media, via televisie en internet, daarop in. We vragen aan de
ouders/verzorgers om op een ontspannen wijze met alles rondom Sinterklaas om te gaan. We willen
‘Sinterklaasstress’ zoveel mogelijk voorkomen. Laat het vooral leuk zijn en niet dreigend.
Zoals het nu lijkt zijn acties in het onderwijs te verwachten in de maand december. We proberen u via de website
en het ouderportaal op de hoogte te houden van alles wat er speelt.
Even voorstellen:
De Leerlingenraad

We stellen ons graag in deze Krijtjes aan u voor:
Er zijn nieuwe leden bijgekomen voor de leerlingenraad. Dat zijn: Ruben Wortelboer uit groep 5 en is postbode,
Sven Waalderbos uit groep 5/6 en is tijdbewaker/Krijtjes, Yorick Prijs uit groep 5/6 en is 1 e notulist, Lise Olijve uit
groep 6 is postbode/Krijtjes, Rutger Katerbarg uit groep 7 is cateraar, Keanu Lemoine uit groep 7 is Vice
voorzitter Stijn ter Schure uit groep 8 is voorzitter, Jaron Vogelaar is uit groep 8 2 e notulist. Marianne Molema is
de begeleider. Dit waren de leden van de leerlingenraad.
We hebben het erover gehad om een tuintje te maken op het bovenplein, maar het is niet zeker omdat we nog
moeten overleggen met de beheerder. Dat hopen we op 11 januari te gaan doen.
We hebben met de leerlingenraad besproken dat we bij de lunch 5 minuten stil moeten zijn. We hebben ook
besproken dat er meer natuur opdrachten moeten komen in de klas. Er moeten meer ideeën komen voor in de
ideeënbus, want de laatste vergadering hebben we maar 1 idee gekregen, dus er moeten meer ideeën komen.
Namens de leerlingenraad, van Lise en Sven.

Trefwoord
IK HOOR ……
Je hoort de hele dag dingen …….. maar luister je ook ?
Voel je je geroepen om er iets mee te doen ?
Horen vraagt altijd om een reactie, je moet er altijd iets mee doen.
Want wie niet horen wil, moet voelen.
En naar slecht nieuws luisteren is moeilijker dan naar goed nieuws
luisteren.
Ook Samuël hoort …… hij hoort God. Maar hij luistert eerst niet.
Ook hij reageert in eerste instantie niet. Maar de stem van God wordt
dwingender : God geeft hem een waarschuwing. Het zal slecht aflopen
met de zonen van Eli.
Meester Henk en Meester Bertus
Regel van de week:

‘We zijn zuinig op onze eigen spullen en die van anderen’.

Datum
17 november
Week 20 t/m 23 nov

Tijd
Na schooltijd

Activiteit
Rapporten groep 2 mee
Tien minuten gesprekken

