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Agenda

maandag

25 november

dinsdag

26 november

woensdag

27 november

donderdag

28 november

vrijdag

29 november

AGENDA WEEK 48
Start ouderspreekuur
Schaakles 6,7,8
Juf Saskia jarig!
Dansles groep 5 t/m 8
Dansles groep 1 t/m 4

maandag

2 december

AGENDA WEEK 49
Schaakles 6,7,8

dinsdag

3 december

Dansles groep 1 t/m 4
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Dansles groep 5 t/m 8 in de dansschool
woensdag

4 december

donderdag

5 december

vrijdag

6 december

Zaterdag

8 december

maandag

9 december

Sinterklaasviering
Bezoek dansschool groep 1 t/m 4
Oud Papier
AGENDA WEEK 50
Schaakles 6,7,8

dinsdag

10 december

Dansles groep 5 t/m 8

woensdag

11 december

Juf Hildewies aanwezig
Dansles groep 1 t/m 4

donderdag

12 december

vrijdag

13 december

morgen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

25-11
26-11
27-11
28-11
29-11

X
X

Klaeterinfo mee

Aanwezigheid Ingrid van Veen*
middag
morgen
middag
X
02-12
X
03-12
X
04-12
X
X
X
05-12
X
X
06-12

09-12
10-12
11-12
12-12
13-12

morgen
X

middag
X

directieoverleg
X
(X)

* In principe aanwezig volgens bovenstaand rooster (wijzigingen kunnen zich gaandeweg de week voordoen).

Ouderspreekuur
In de week van 25 november t/m 29 november is het ouderspreekuur gepland. Tijdens dit gesprek
worden de eventuele afspraken vanuit de startgesprekken met u besproken. Daarnaast is er
aandacht voor de informatie vanuit het kindgesprek.
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Nieuw speeltoestel
Vrijdag 15 november is het nieuwe speeltoestel door de kinderen in
gebruik genomen. Wat ziet het er FANTASTISCH uit. Iedereen die
geholpen heeft willen we heel hartelijk bedanken voor zijn/haar
inzet.
In de eerste week na de kerstvakantie willen we het plein officieel
openen. Er zal dan ook aandacht zijn voor de onthulling van het
nieuw logo. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Sinterklaas
Het wordt nu spannend, want het is bijna zover! Op woensdagmorgen 4 december zal Sinterklaas
weer een bezoek brengen aan onze school. Het wordt vast en zeker weer een groot feest.

Om half negen zullen Sint en Piet worden ontvangen
in de gemeenschapsruimte, samen met de jongste kinderen
van ons dorp en met de ouders, die willen komen kijken.
U bent van harte welkom vanaf 8.20 uur!

Thema ‘Dans je fit’
Op dit moment zijn dansen, huppelen en springen we
door de school. Iedere week krijgen de leerlingen les
van echte dansjuffen. Zelfs stijldansen komt aan bod.
In de week van 2 december brengen alle leerlingen
een bezoek aan een echte dansschool.
Daarnaast zijn de leerlingen in de klassen aan het
werk rondom het thema ‘dans je fit’.
U komt toch ook kijken op dinsdagmorgen
17 december?

Oud Papier
De datum van de rommelmarkt is bekend. De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 7 maart.
Dit betekent, dat de nieuwe data voor het ophalen van het oud papier ook gepland kunnen worden.
Op de volgende dagen wordt het oud papier opgehaald. Er volgt z.s.m. een nieuwe
indeling. Deze indeling verspreid ik via de mail of via Klasbord.
08-02-2020
14-03-2020
25-04-2020
27-06-2020
Schooljaar 2020-2021: 22-08-2020
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Alvast noteren
25-29 november

Ouderspreekuur (vervolg op startgesprek)

26 november

juf Saskia jarig

4 december

Sinterklaasviering (gewijzigde datum t.o.v. jaarplanning)

7 december

Oud Papier

10 december

OV vergadering

7 maart

Rommerlmarkt
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