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Bovenbouwdisco groep 5 t/m 8

Dit jaar was het thema van de bovenbouwdisco
“Halloween”. De school was eng versierd door de
OV “De Helpende Handjes” en de leerkrachten.
Om 19.30 uur gingen de deuren open en werd er
de eerste 10 minuutjes flink gegriezeld. Daarna
gingen de maskers af en barstte het feest los. Dit
duurde tot 21.30 uur. Daarna ging iedereen moe
maar voldaan weer naar huis.
Informatieavond continurooster
Donderdag 16 november houden wij een
informatieavond over het continurooster. Een
werkgroep heeft de afgelopen maanden
nagedacht over de invulling hiervan. Graag willen
wij u hierover informeren. Ook zullen we het
vervolgtraject vertellen.
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van
vragen. De avond begint om 19.30 uur en zal tot
ongeveer 20.30 uur duren. Het is een belangrijke
verandering voor de school, dus komt allen!
Schoolfruit
Volgende week starten we weer met schoolfruit.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen een stuk fruit bij het 10-uurtje. Lekker!

Sinterklaas op Westerkim
Ook dit jaar vieren we weer
een gezellig Sinterklaasfeest
op Westerkim.
De planning is dit jaar als
volgt:
• 18 november komt de Sint aan in het land.
• 20 november wordt de school in
Sinterklaassfeer versierd door de ouders
van de OV “De Helpende Handjes”.
Iedereen die om 8.30 uur mee wil helpen is
van harte welkom.
• 28 november is het pyjamazingen voor de
groepen 1 t/m 4 van 18.30 – 19.00 uur.
• Maandag 4 december: Sinterklaasfeest op
Westerkim.
Let op! Dit staat anders in de jaarkalender!!!!
• Woensdag 6 december begint elke groep
een uurtje later op school, namelijk om
9.30 uur.
Personeel
Juf Maike is bijna weer terug. Dinsdag 21
november is haar eerste werkdag. Op dinsdag
zal zij IB-taken gaan doen; op donderdag en
vrijdag is zij in groep 4-6.
Daarmee nemen we afscheid van juf Wilma,
maar toch niet helemaal. De meeste
woensdagen zal zij op school zijn om
ondersteunende taken te doen, voornamelijk
in groep 4-6.
Ook juf Linda komt terug: 4 december is haar
eerste werkdag. Helaas nemen we dan wel
afscheid van juf Liesbet.

Freek Vonk-kaartjes
We hebben van een aantal ouders een hele stapel
Freek Vonk-kaartjes van de Albert Heijn gekregen.
Mis jij nog een aantal kaartjes om je verzameling
compleet te maken? Geef dan een briefje af bij
meneer Marcel met daarop je naam, je groep en
de nummers die je nog mist. Hij gaat dan kijken of
die nummers er nog zijn. Je kunt je briefje nog
inleveren tot en met 16 november, dus wees er
snel bij!

Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
13 november: Yagiz (gr 1-2)
14 november: Samir (gr 4-6)
17 november: Benjamin (gr 7)
Van harte gefeliciteerd.
Kalender
di 14 nov. : studiedag; alle kinderen zijn vrij
do 16 nov: informatieavond continurooster
ma 20 nov, 8.30: versieren voor Sinterklaas
di 21 nov: inspectiebezoek op Westerkim
do 23 nov: Nieuwsbrief nr. 6

