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DIPLOMA UITREIKING VREEDZAME
SCHOOL
Na 5 weken hard werken en studeren was het
vrijdag 28 oktober zo ver: de uitreiking van de
diploma’s van de nieuwe mediatoren van groep 7.
Dit gebeurde met de ouders van de mediatoren.
Na het voorlezen van de zelf geschreven speech
was het tijd om officieel het diploma te
ondertekenen en in ontvangst te nemen. Melika,
Suhaa, Niels, Ramon en Iris, van harte
gefeliciteerd en veel succes het komende jaar met
het mediator schap.

CREA
Onze crealessen starten weer op vrijdagmiddag 10
november! Het is een blok van 4 weken (10
november, 17 november, 24 november en 1
december).
Wij kunnen nog wat ouderhulp gebruiken!! Lijkt
het u leuk te helpen bij creatieve lessen, zoals
koken, knutselen, muziek, dans etc.? Geef uw
naam dan door bij de groepsleerkracht!
Ook zijn wij op zoek naar punnikklosjes en resten
wol.
REMBRANDT COLLEGE
Dinsdag 1 november brengt groep 8 een bezoek
aan het REMBRANDT COLLEGE te
Veenendaal. Zij worden om 11.15 uur met de bus
opgehaald en rond 15.00 uur weer teruggebracht
bij school. De leerlingen komen dus iets later
thuis.
De informatie avond start stipt om 19.00 uur.
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werken en wat de mogelijkheden daar zijn.
De inloop is vanaf 18.50 uur. De docenten van het
Pantarijn, Helicon en HPC zullen u informeren
over de mogelijke en diverse vormen van
voortgezet onderwijs.
Uiterlijk 21.00 uur is de avond afgelopen.
LUIZENCONTROLE
Woensdag 3 november zal er weer worden
gespeurd naar die vervelende veroorzakers van de
jeuk op het hoofd!
Fijn dat er altijd weer ouders bereid zijn om
hieraan mee te werken. Wilt u zorgen dat uw kind
geen gel in heeft en geen mooi ingevlochten
kunstwerken heeft?
Worden er wel kriebelbeestjes gevonden dan
krijgt u bericht van de leerkracht. (mail, telefoon,
briefje, gesprek).

BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 en 8 hebben op woensdagochtend, 16
november, het jaarlijkse badmintontoernooi.
Wij gaan op de fiets naar “de Eng” te
Dodewaard.
Wij vertrekken om 9.45 uur van school. Om 12.00
uur is het toernooi afgelopen. We fietsen dan weer
terug naar school…..hopelijk met de beker.
Juf zoek twee ouders die mee willen fietsen.
Een verzoek aan de ouders om de fiets te
controleren. Het is vervelend als wij met een
groep onderweg met pech komen te staan.
Dit is alvast een voorproefje voor het fietsen naar
het schoolkamp. Voor groep 8 een goede fiets
oefening voor het fietsexamen.

OUDERGESPREKKEN
De oudergesprekken zijn weer gepland en wel op
15 en 17 november. U ontvangt van de leerkracht
een uitnodiging met datum en tijd.
MAIL ADRESSEN OFFICE 365
Inmiddels hebben alle leerlingen uit groep 7 en 8
hun office 365 account in gebruik genomen. Met
dit email programma kunnen zij in word werken.

Ook hebben zij geleerd om een powerpoint te
maken met dit programma. Een USB stick is in
principe niet meer nodig. Informatie en uitleg
vindt u onder office 365.
GRATIS SCHOOLFRUIT
7 November start weer de gratis levering van het
schoolfruit. Uw kind hoeft op de fruitdagen(wodo) geen fruit meer mee te brengen van thuis. We
proeven, eten met elkaar 3 soorten geleverd fruit.

01-11

bezoek Rembrandt college groep 8

01-11

Informatieavond groep 8

02-11

luizencontrole

07-11 schoolfruit

TEPS: Het was een geslaagde TECHIEK week.
De buitenlandse collega’s hebben in Nederland
veel ideeën opgedaan en uitgewisseld. Het project
is te volgens op http://teps-erasmusplus.eu/

10-11

start crea in alle groepen.

14-11
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15-11

10 minuten gesprekken

16-11

badmintontoernooi

17-11

10 minuten gesprekken

NOVEMBER
01-11 Dean Drost
02-11 Rianne van der Stap
09-11 Jurgen van Geffen
11-11 Sophia Henricus
14-11 Junayd van Leijen

