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PLUSKLAS
Tijdens de studiedag heeft het team gesproken
over de plusklas.
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen meer tijd in
de plusklas.
De kinderen van groep 5/6 gaan nu ook op
maandag naar de plusklas bij juf Frencis.
Op maandag werken zij aan uitdagende
opdrachten rondom de zaakvakken.
Voor groep 7/8 is er meer tijd gecreëerd, zij gaan
voortaan langer naar de plusklas, op dezelfde
momenten.
Belangrijk voor de kinderen van de plusklas blijft
dat de werkhouding voldoende moet zijn bij
zowel de plusklas als in de eigen klas. De lesstof
moet wel zover beheerst worden dat de plusklas
een meerwaarde is.
GRATIS SCHOOLFRUIT
Op 15 November start weer de gratis levering van
het schoolfruit. Uw kind hoeft op de
fruitdagen(wo en do) geen fruit meer mee te
brengen van thuis. We proeven, eten met elkaar 3
soorten geleverd fruit.
BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 en 8 hebben op woensdagochtend, 15
november, het jaarlijkse badmintontoernooi. Wij
gaan met auto’s naar “de Eng” te Dodewaard. Wij
vertrekken om 8.00 (!!!!!!) uur van school. Om
10.00 uur is het toernooi afgelopen. Wij gaan dan
weer terug naar school…..hopelijk met de beker.
BEZOEK TANDARTS
Een vriendelijk maar dringend verzoek om
tandarts en orthodontist bezoeken na schooltijd te
plannen. Graag van tevoren door geven aan de
leerkracht. Hartelijk bedankt.
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
U mag uw kind(eren) op 10 november voor één
keer zonder ontbijt naar school sturen. Op deze
vrijdag schuift de hele school namelijk aan tafel
voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over
de beste start van de dag. Zo leert uw kind op een
feestelijke manier hoe belangrijk elke dag
ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt
eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk
thuis.

NOVEMBER
01-11
02-11
09-11
11-11

Dean Drost
Rianne van der Stap
Jurgen van Geffen
Sophia Henricus

Agenda
Oktober
30-10

bezoek Rembrandt college groep 8

November
02-11

Creamiddag nr 2 aanvang 13.00 uur

07-11

Info avond groep 7/8 VO

09-11
10-11

Creamiddag nr 3 aanvang 13.00 uur
Nationaal schoolontbijt
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