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

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Groep
1
6
4
5
6
5

Naam
Iris Godrie
Door van Aert
Seth Bakkers
Tjeu Delcroix
Isa Vissers
Liz Dictus

Leeftijd
4
9
8
9
9
8

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij geen nieuwe leerlingen

Belangrijke data
2 november
4 november
7 november
9 november
12 november
13 november
21 november
24 november
28 november
29 november

Veilig op school
NIO onderzoek groep 8
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Kriebelteam
Aankomst Sinterklaas in Nederland
Sinterklaas in Achtmaal
Tentoonstelling Surprises
Sinterklaas op school
Deze week starten de oudergesprekken
GMR vergadering

Nieuws vanuit de school
Drempelonderzoek
Vrijdag 4 november nemen we bij groep 8 de NIO 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 duidelijk
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

Woensdag 2 november is het weer zover, komen we veilig naar school.
Kom zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school.
Doe dit veilig en zichtbaar,
Voor iedereen die dit doet is er een leuk cadeautje.

Tevens gaan we de fietsen (van groep 3 t/m 8 )controleren op verlichting en veiligheid.
Dus zorg dat je fiets in orde is.
Groeten verkeersouder Ruud Vriends

Overblijven:
Zoals bij jullie bekend is er vanuit de SPOZ aangegeven dat er veranderingen moeten komen in de
manier van overblijven. Het is de wens vanuit het SPOZ om op alle scholen binnen de stichting op
een gelijke manier het overblijven te organiseren. Het idee wat nu voorligt is om het overblijven uit
te gaan besteden aan Kober, wat een behoorlijk stijging met zich mee zal brengen in de kosten.
Kober zou dan eindverantwoordelijke worden voor een goede en veilige manier van overblijven.
Een groepje van ouders heeft gezamenlijk een brief opgesteld richting het SPOZ waarin gevraagd
wordt om de ouders van onze school te betrekken in het traject naar een andere manier van
overblijven. N.a.v. deze brief heeft er reeds een eerste gesprek plaats gevonden over de toekomst
van het overblijven.
Wat precies de uitkomsten van het overleg zullen worden weten we op dit moment nog niet. De
stichting heeft een aantal punten mee terug genomen voor verder onderzoek. Het is de verwachting
dat de verandering van het overblijven dit schooljaar nog niet doorgevoerd zullen worden.
Mochten jullie meer willen weten of nog ideeën /suggesties hebben hoe het anders kan spreek een
van de volgende personen aan: Ilse Kersten, Claudia Godrie, Sophia Peeters of Angelien Hagenaars.

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 november op de donderdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

