Week 45&46: 08-11 t/m 21-11

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin de relevante informatie voor de
komende twee weken.
MR- en OR vergaderingen
De komende twee weken zullen zowel de MR als de OR samenkomen.
11 november 15:30 – OR vergadering
17 november 13:30 – MR vergadering
Jumpin’-traktaties
Sinds het begin van dit schooljaar mogen de kinderen weer uitdelen voor hun verjaardag. We zien
enorm veel leuke, gezonde traktaties voorbij komen voor de leerlingen. De leerkrachten krijgen vaak
nog chocolaatjes of koekjes. Hoe lekker we deze ook vinden, we willen graag het goede voorbeeld
geven aan de kinderen. Daarom willen we u via deze weg nogmaals vragen ook voor de leerkrachten
gezonde traktaties aan uw kind mee te geven.
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Sport en culturele bezigheden zijn belangrijk voor lichaam en geest. We juichen het dan ook toe dat
onze leerlingen regelmatig sporten of creatief bezig zijn. Het kan echter zijn dat u zelf niet de
financiële middelen heeft om uw kind hiervoor aan te melden Graag willen we daarom het Jeugdfonds
Sport & Cultuur bij u onder de aandacht brengen (https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voorouders/). Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en
eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
U kunt hiervoor een aanvraag indienen! Wij helpen u hiermee. U kunt daarvoor terecht bij juffrouw
Fonny.
Sinterklaas
Dit weekend komt Sinterklaas aan in Nederland! De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op
school zijn in volle gang. De OR pakt dit samen met enkele leerkrachten op. Vanaf volgende week zal
de school mooi versierd zijn en zullen de leerkrachten in de verschillende groepen aandacht besteden
aan het feest. In de onderbouwgroepen zal aandacht besteed worden aan het Sinterklaasjournaal. In
de bovenbouwgroepen, van groep 5 t/m groep 8. maken de kinderen ook dit jaar weer een surprise.
De lootjes hiervoor zullen aan het eind van deze week getrokken worden. Uiteraard wordt deze
feestelijke periode afgesloten met een Sinterklaasviering, waarbij Sinterklaas in de klassen rondloopt.
Dit zal dit jaar op vrijdag 3 december plaatsvinden. Meer relevante informatie over het
Sinterklaasfeest zal via de groepsleerkrachten gedeeld worden.
Schoolfruit
We doen dit jaar weer mee met Schoolfruit (www.euschoolfruit.nl). Het schoolfruit zal geleverd
worden in de periode van november tot april. De eerste levering van het fruit ontvangen we op 15
november. Het fruit wordt op woensdag, donderdag en vrijdag uitgedeeld in de klassen. Er is elke
week genoeg fruit voor alle leerlingen.
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