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CREA MIDDAGEN
Zoals in de jaarplanning is opgenomen, starten we
op vrijdagmiddag 9 november met onze
creamiddagen. Aan u als ouders is gevraagd om
hierbij te helpen.
Helaas zijn er onvoldoende ouders beschikbaar
om tegelijk met de onderbouw en de bovenbouw
te werken.
We hebben er daarom voor gekozen om dit 1e
blok (9, 16 en 23 november) alleen de kinderen
van de bovenbouw met de workshops te laten
werken.
De onderbouw gaat in die tijd in de eigen groep
werken met de techniekboxen.
In het 2e blok ( 29 maart, 5 en 12 april) zullen dan
de onderbouwgroepen de workshops volgen.
De volgende ouders hebben zich aangemeld:
Monique van Geffen, Anja Vonk, Kristina
Samudorova, Maria Dzuganova, Janny Peters en
Angela Leeuw.
Op woensdag 7 november om 12.15 uur willen we
graag uitleg geven over de workshops.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De facturen voor de Ouderbijdrage 2018-2019
zijn inmiddels uitgedeeld. Wij verzoeken u om uw
factuur voor 5 november a.s. te betalen.
Voor de ouders/verzorgers die een machtiging
ingevuld hebben, wordt het bedrag automatisch
afgeschreven rond 5 november a.s.
Als er voor 2 termijnen gekozen is, dan volgt er
nog een afschrijving rond 5 januari 2019.
Ouders/verzorgers, die nog geen machtiging
ingeleverd hebben, kunnen dit nog altijd doen via
de leerkracht. Machtigingen blijven lopen zolang
uw kind(eren) op school zit(ten).
Met uw bijdrage kunnen we er voor zorgen dat
onze kinderen weer een leuke dag hebben met de
jaarlijkse thema’s zoals bijv. sinterklaas, Kerst,
Pasen, de Koningsspelen en het schoolkamp.
Wij rekenen op u.
De OuderRaad
EEN LEERZAAM ONTBIJTFEESTJE
Wij doen op vrijdag 9 november mee aan het
landelijk Nationaal Schoolontbijt. Uw kind mag
voor één keer zonder ontbijt naar school gestuurd
worden. In de ontbijtweek 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 het is om elke dag te ontbijten en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. De rest van het
jaar ontbijten ze natuurlijk thuis.
GROEPSOUDERS
Fijn dat er weer ouders zijn die zich hebben
aangemeld om groepsouder te worden voor onze
klassen.
Dit zijn de ouders voor dit schooljaar.
Groep 1-2: Zefanja Bongenaar
Groep 3-4: Angela Leeuw
Groep 5-6: Anja Vonk
Groep 7-8: Tina Peters

GRATIS SCHOOLFRUIT
In de week van 12 november start weer de
levering van het gratis 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.

SCHOOL VOORLEESWEDSTRIJD
groep 7 en 8
Dinsdag 13 november wordt het spannend in de
hal van de school. Wie gaat de school
voorleeswedstrijd winnen?
Er zijn kandidaten uit groep 7 en 8. We starten
om 13.15 uur. Groep 5 en 6 mag komen luisteren.
Er is een echte jury aanwezig.
De winnaar van de school voorleeswedstrijd gaat
door naar de regionale voorleeswedstrijd in
februari 2019. Deze regionale voorleeswedstrijd
zal in Ochten (Houtkoperschool) plaatsvinden.
Veel succes kandidaten!

BADMINTONTOERNOOI
Groep 7 heeft op woensdagochtend, 14 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.
Groep 8 is op 21 november aan de beurt. Fijn dat
er ouders willen rijden! We vertrekken om 10.00
uur van school.
Om 12.00 is het afgelopen en gaan we terug naar
school.
Wij hopen op een sportief toernooi.
Paul Haffmans willen wij hartelijk bedanken voor
de badmintontraining tijdens de gymles.

MINILESSEN PANTARIJN EN HELICON
Groep 8 volgt op dinsdag 13 november de
minilessen op het Pantarijn te Kesteren. Wij
worden om 9.00 uur opgehaald met de bus. Rond
12.00 uur zijn wij weer terug.
Op donderdag 15 november gaan wij naar het
Helicon te Kesteren. De bus komt om 8.30 uur en
ook dan zijn wij rond 12.00 weer terug.
GYMLES DOOR LEERLINGEN VAN HET
HELICON
Vrijdag 9 november hebben de leerlingen van
groep 7 en 8 een extra gymles.
Leerlingen van het Helicon te Kesteren geven
deze les. Uiteraard onder begeleiding van de
vakdocent.
Groep 1 en 2
Deze week zijn we gestart met het thema: “POST
Deze week hebben we onze voornaam en
achternaam geoefend.

15 sommen tot 100 in 2 minuten…
Volgende week gaan we kijken of we ons adres
weten, verrassing maken voor onze opa’s en
oma’s en beginnen met het moetwerkje dat bij het
thema past.
Ook zullen we postzegels gaan kopen in het dorp
zodat we aan iemand post kunnen sturen.

JARIGEN
9 november Jurgen van Geffen
14 november Junayd van Leijen
18 november Alan Stasiak
Agenda november

Groep 3 en 4
Net als voor de herfstvakantie, gaan de leerlingen
van groep 4 3 x per week werken met juf Els. Bij
haar volgen de leerlingen altijd de lessen spelling,
technisch lezen en taal.
Door deze splitsing is er voor beide groepen extra
tijd voor extra instructie en ondersteuning.
De kinderen van groep 3 zijn alweer in het derde
thema van lijn 3: smakelijk eten.
We leren de letters l, u, o, p, oe, h, ei.
Ook werkwoorden die eindigen op een t
(loop - loopt) komen veelvuldig aan bod.
Groep 5 en 6
Komende woensdag, 7 november, verzorgen wij
een optreden op het podium! Komt u naar uw kind
kijken? Aanvang om 11.45 uur.

Het doel dat wij voor tempo-rekenen hadden
gesteld, is door (bijna!) iedereen behaald! Top!
Daarom hebben we een nieuw rekendoel;

08-11

School voorleeswedstrijd gr 7/8

07-11

Podium gr 5/6

09-11

Gymles aan gr 7/8 door Helicon ll

09-11

Crea nr 1

13-11

Mini-lessen Pantarijn gr 8

15-11

Mini-lessen Helicon gr 8

17-11

Sint in het land

19-11

Penseelstreekje nr 6

