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Kleding inzamelingsactie
fietsencontrole

14 november

Start fruitweken

20 november

Margedag

20 november

Contactavonden

Alle leerlingen vrij!
Eventueel uitloop naar 21 november. U ontvangt dinsdag de
definitieve uitnodiging

Inspectiebezoek
16 Oktober is de inspectie bij ons op school geweest om te kijken naar onze verwijzingsprocedure
van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. Aan het eind van de middag kregen wij te
horen dat wij de zaakjes keurig op orde hebben. Deze mededeling kregen we nadat de inspectie
had gesproken met de directie groepsleerkracht grep 8, interne begeleider en de kinderen van
groep 8. Ook hebben zij ons protocol en draaiboek voor de overgang naar het VO bekeken. Op
een enkele opmerking na zijn we alleen maar gecomplimenteerd met de door ons gevolgde
procedure.
Inloggen op onderwijsprogramma’s
Steeds meer onderwijsprogramma’s zijn zowel op school als thuis te gebruiken. Wij hebben
daarom besloten dat de kinderen ook thuis op deze onderwijsprogramma’s mogen werken. Zo
kunnen de kinderen van groep 7 en 8 al thuiswerken met Nieuwsbegrip (begrijpend lezen.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 kunnen ook werken met Ambrasoft (rekenen) Hiervoor
hebben de kinderen een aanmeldingscode ontvangen. Of krijgen deze maandag aanstaande.
Heeft u geen activeringscode ontvangen (na maandag) laat het ons even weten.
Er zijn ook al enkele ouders die al geruime tijd
geleden Ambrasoft hebben geactiveerd. Zij kunnen
hier mee door gaan.
Lampionnen show
Donderdag 8 november waren de lokalen van weer
sfeervol ingericht met door de kinderen gemaakte
lampionnen. De ouders waren samen met de
kinderen uitgenodigd om de lampionnenshow te
bezoeken. Volgens ons zij ook bijna alle ouders,
veel opa’s en oma’s en andere belangstellenden
geweest.
Het was een zeer gezellig sfeertje op school.

Fietsen controle
Dinsdag 13 november hebben wij weer onze jaarlijkse fietscontrole
In het kader van de verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat kinderen op goede betrouwbare
fiets naar school of sportvereniging gaan. Daarom willen wij hier aandacht aan schenken.
Dinsdagmiddag om 12.30 uur worden de fietsen van de kinderen gekeurd. De kinderen worden
deze dag dus op fiets op school verwacht.
Fietsen die goed gekeurd worden krijgen van ons een mooie sticker. Fietsen die deze sticker nog
niet verdiend hebben krijgen op maandag19 november een herkansing
HELP! Wij zijn nog op zoek naar een ouder, opa, oma, vrijwilliger die even mee wil helpen met
de keuring Het duurt ongeveer een half uur. Wie meldt zich even aan?
Wijziging personele inzet.
Door organisatorische wijzigingen en daardoor verplichte personele verschuivingen binnen
Stichting Baasis, moeten wij onze gymlessen nu noodgedwongen door twee vakleerkrachten laten
verzorgen. Op de donderdag worden de lessen door Twan gegeven en op de vrijdag blijft Hans de
lessen geven.
Voor de woensdag hebben we bij de onderbouw extra hulp in de persoon van Mariet de Bie uit
Vries.
Mariet is een voormalig kleuterjuf en komt Jolanda op vrijwillige basis ondersteunen.
Schoolfruitweken
Met ingang van woensdag 14 november starten wij in het kader van gezonde school, weer met de
schoolfruitweken. Donderdag 14 november komen er mensen van JOGG om de kinderen les te
geven over het eten van fruit.
De komende 20 weken hoeven de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee
naar school.

