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Agenda
AGENDA WEEK 46
maandag

15 november

dinsdag

16 november

woensdag

17 november

donderdag

18 november

vrijdag

19 november

maandag

22 november

dinsdag

23 november

woensdag

24 november

donderdag

25 november

vrijdag

26 november

maandag

29 november

dinsdag

30 november

woensdag

01 december

donderdag

02 december

vrijdag

03 december
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AGENDA WEEK 47

Juf Saskia jarig
AGENDA WEEK 48

Sinterklaas

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs afgelast
In verband met het oplopend aantal coronagevallen, juist onder schoolkinderen, hebben we besloten
de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs niet door te laten gaan. Deze avond was
bedoeld voor ouders van groep 8 kinderen. Het voorgezet onderwijs gaat zich beraden hoe ze deze
avond nu willen gaan houden, mogelijk online. Zodra er meer duidelijk is, horen jullie het van ons.

Schoolfruit
Deze week zijn we weer gestart met het schoolfruit. Ieder dinsdag wordt het fruit op school bezorgd.
Zodra we weten welk fruit er die week geleverd wordt, krijgen jullie via Klasbord een berichtje.
Mocht je dan denken; “Dit lust mijn kind wel”, dan kun je besluiten geen fruit mee te geven. Alle
kinderen proeven wel altijd even van het fruit (behalve bij enorme allergie natuurlijk), omdat
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bewezen is dat je vaak even iets moet proeven voor je went aan de smaak.

Verjaardag juf Saskia
Vrijdag 26 november is juf Saskia jarig. Ze viert dit ’s morgens gezellig met haar groep. Mocht er
iets bijzonders zijn deze dag dan horen de kinderen dit nog wel van haar.

Sinterklaas
Zoals het er nu naar uitziet komt Sinterklaas op vrijdag 3 december een bezoekje brengen aan onze
school. De Sint is natuurlijk nog maar net in Nederland en moet zich nog even rustig installeren.
Maar zodra we meer te horen krijgen van Sinterklaas, laten we jullie dit weten.
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Alvast noteren
07
11
22
22
23

december
december
december
december
december
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Oud papier
Kerstknutselochtend
Kerstviering
Zwemmen met alle kinderen
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