
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

AgendaVan de schoolleider
22 december

KERSTVIERING 17.30-19.00 

23 december 
 

LEERLINGEN OM 12 UUR VRIJ

9 januari
GROEP GEEL VOORLEESPROJECT

IDEA

30 december
SYLVESTERCROSS GROEP 3 T/M 8

 Een herinnering aan de overblijfbijdrage en de
vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij ouderbijdrage
kunnen wij de mooiste feesten, zoals Sinterklaas,
blijven organiseren. Heeft u deze nog niet betaald?
Dan helpen we u hierbij even herinneren!
11 januari in de agenda. Dan is er weer een speciale
'zet je licht aan' actie! De leerlingen mogen hun
fietslichten laten controleren door de politie op het
schoolplein!

We kijken terug op een gezellig Sinterklaasfeest. Wat
fijn dat we dit samen weer op het schoolplein konden
vieren. In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug.
Inmiddels is de school alweer in kerstsfeer. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Ik vraag uw speciale aandacht voor twee zaken:

Jacomijn Sennef 
 

 

 

11 januari
GROEP ROOD KINDERBOERDERIJ

 
ACTIE ZET JE LICHT AAN! 

 

12 januari
GROEP ORANJE SCIENCE LAB

 

16 januari
LUIZENCONTROLE

 
START CITO TOETSEN

 

Overblijfmedewerker voor het voorplein gezocht! 
Wie wil ons helpen op maandag een half uurtje om 12 uur?



Kerst

Donderdag 22 december zal het kerstdiner
plaatsvinden voor de kinderen op deBuut. Na twee jaar
van een aangepaste vorm van de kerstviering,
verheugen we ons om het dit jaar weer op de
traditionele manier te vieren met elkaar. 
Hierbij nodigen wij u uit om op het plein te genieten
van ‘koek en zopie’ terwijl de kinderen in de klas eten.
Het zou fijn zijn als u uw eigen beker meeneemt om
van de zopie gebruik te maken. 

Sinterklaas

Boekenmarkt

 
 

 

Met een vrolijk gevoel kijken wij
terug op maandag 5 december. 
Wat was iedereen verrast toen
Sinterklaas arriveerde bij het
schoolplein. Begeleid onder
vrolijke muziek van onze eigen
Sinterklaasband, kon de dag
beginnen. 
Sinterklaas en de pieten zijn langs
geweest bij alle klassen. Hierbij
hadden ze natuurlijk lekkers en
cadeaus mee! 
Kortom, een geslaagde dag! 

De wethouder op bezoek!
Afgelopen jaar hebben de kinderen uit de bovenbouw, samen
met de club voor geweldige ideeën, een zeer leuk project
gedaan. Ze bedachten samen oplossingen voor de gevaarlijke
verkeerssituatie bij school. 

Maandag kwam de wethouder van onderwijs op bezoek om de
wijzigingen te bekijken. De leerlingen van leerlingenraad gingen
met haar in gesprek! Ze hebben eerst in hun eigen groep
besproken welke vragen ze hadden. Ze vertelden daarna aan
de wethouder wat er is gebeurd en stelden kritische vragen.
Tenslotte leerden zij afgelopen jaar dat deze verandering een
experiment is en dat je altijd een volgende stap kunt maken. Ze
hebben de wethouder aan het denken gezet!

 

 
 

WE ZIJN WEER EEN
PAAR MOOIE BOEKEN

RIJKER! DEZE BOEKEN
ZIJN DOOR DE

LEERKRACHTEN VOOR
ALLE GROEPEN

UITGEKOZEN MET HET
OPBRENGST VAN DE

BOEKENMARKT. 

Overblijfmedewerker voor het voorplein gezocht! 
Wie wil ons helpen op maandag een half uurtje om 12 uur?


