Verjaardagen
Datum
3 november
4 november
9 november
11 november
12 november
26 november

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Groep
5
3
4
5
8
4

Naam
Door van Aert
Seth Bakkers
Tjeu Delcroix
Isa Vissers
Evelyna Oostvogels
Liz Dictus

Leeftijd
8
7
8
8
13
7

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij geen nieuwe leerlingen

Belangrijke data
2 november
4 november
6 november
9 november
14 november
16 november
22 november
23 november
26 november
30 november

Type les
Eerste schooldag na de herfstvakantie
Rondbrengen Kinderpostzegels
Veilig op school
Drempelonderzoek
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
OR vergadering
Aankomst Sinterklaas in Nederland
Typeles
Sinterklaas in Achtmaal
Tentoonstelling Surprises
Sinterklaas op school
Typeles
Deze week starten de oudergesprekken

LET OP LET OP LET OP
LET OP
Schooltijden op woensdag 11 november
Alle klassen zijn op deze dag om 12.00 uur uit.

Nieuws vanuit de school
Drempelonderzoek
Vrijdag 6 november nemen we bij groep 8 weer het drempelonderzoek af. Dat is voor deze
kinderen weer een stap richting het voortgezet onderwijs.
De brief met de uitleg en de toestemming hiervoor ontvangt u net na de vakantie.
Veel succes tijdens de toets, maar natuurlijk eerst een prettige vakantie.

Oudergesprekken
Zoals u wellicht al heeft kunnen lezen in de kalender zijn dit schooljaar de oudergesprekken
gepland voor het rapport. De reden hiervoor is dat u als ouder eerder op de hoogte bent van
hoe het kind ervoor staat. Als het kind met het rapport thuis komt is het voor u al duidlijk hoe
het kind ervoor staat.

Dag van de leraar
Hartelijk dank voor de leuke attentie die wij tijdens de Dag van de Leraar namens de kinderen
mochten ontvangen. !!!!

Veilig op school
4 november

Een dag extra aandacht voor veiligheid in de schoolomgeving
Het wordt steeds drukker bij de scholen. Hierdoor komt de verkeersveiligheid voor kinderen
soms in het gedrang. Wij vinden het daarom erg belangrijk om een dag in het jaar aandacht te
besteden aan dit thema. Op woensdag 4 november besteden alle scholen aandacht aan het
veilig naar school komen. Aan alle kinderen, ouders en leerkrachten wordt gevraagd om die
dag te voet of met de fiets naar school te komen. Juist de auto's in de schoolomgeving maken
de verkeerssituatie bij de school voor kinderen onoverzichtelijk en verkeersonveilig. Ook
leren kinderen veel meer van het verkeer als ze hier zelf aan deelnemen, in plaats van dat ze
op de achterbank zitten. Laat daarom voor een dag de auto staan.

Opvallen in het verkeer
Vanaf oktober worden de dagen weer korter. De donkere dagen zorgen ervoor dat fietsers en
voetgangers minder zichtbaar worden in het verkeer en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Als voetganger kun je jezelf beter zichtbaar maken door een reflecterend hesje of banden te
dragen. Als fietsers is een goed werkende fietsverlichting van groot belang. Ruim de helft van
de fietsers rijdt namelijk in het donker zonder licht, vaak omdat de verlichting niet werkt of
vergeten wordt om aan te zetten. Tijdens de Veilig naar school-dag wordt daarom op de
meeste scholen ook extra aandacht besteed aan fietsverlichting met de Lichtbrigade-koffer
van de ANWB die op alle scholen aanwezig is. Hiermee kan de fietsverlichting worden
gecontroleerd en ook worden gerepareerd.
Vanwege het thema zichtbaarheid wordt aan kinderen wordt gevraagd om deze ochtend extra
op te vallen als ze lopend of met de fiets naar school komen, bijvoorbeeld met een
verkeershesje, extra lampjes op jassen en tassen of reflectiebanden. Alles mag! Als je maar op
de weg wordt gezien.
Wij rekenen op u
Doet u mee? Alle kinderen die op een veilige manier naar school komen krijgen die dag een
leuke attentie.
Tevens willen wij op De Wegwijzer weer de fietsverlichting controleren op deze dag, dus
kom zo veel mogelijk met de fiets en laat je fiets controleren op verlichting en veiligheid !

Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de herfstvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan
even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand oktober op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

