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Theateroptreden groep 5 in speelzaal

Maandag 25 november 2019

Visitatie Daltonvereniging

Dinsdag 3 december 2019
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Donderdag 5 december 2019

Sint op school

Vrijdag 6 december 13.00 uur

School versieren in kerstsfeer

Beste ouders/verzorgers,
Wat een gezellige tijd is aangebroken. De Sint is
reeds in Nederland aangekomen met al zijn vrolijke
Pieten. Schoenen worden her en der al gezet in de
huizen en liedjes worden gezongen. De school is weer
mooi versierd. Dank voor alle hulp daarvoor!

Op vrijdagmiddag 6 december vanaf 13.00 uur zal de hele school weer in
kerstsfeer worden omgetoverd. Ook daar kunnen we uw hulp niet bij
missen. Vele handen maken tenslotte licht werk. Mocht u deze middag even
een uurtje kunnen en willen helpen, dan zouden we dan heel fijn vinden. U
kunt zich bij juf Erny en/of meester Barry hiervoor aanmelden.

We merken dat veel kinderen pas ná half negen in de klas komen. Wij starten écht
om 8.30 uur met de lessen. Het is dan ook voor de kinderen die al in de klas zijn en
voor leerkrachten erg storend als er nog kinderen zo laat binnenkomen. Wilt u er
weer alert op zijn dat uw kind op tijd in de klas zit?

In-/uitstroom
In december worden twee kinderen 4 jaar en mogen dan naar de Daltonschool komen, het zijn Sam
v.d. Velde en Rosabelle Verlinde. Sam komt in de klas bij juf Savannah in 1/2A en Rosabelle in 1/2B
bij juf Laura en juf Silène. We wensen ze allebei een fijne schooltijd toe!

Overblijven (tussenschoolse opvang)
Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders een formulier ontvangen waarop aangegeven
kon worden of uw kind(eren) tussen de middag overblijft/overblijven. Van deze mogelijkheid wordt
heel veel gebruik gemaakt.
Op dit formulier diende u ook aan te geven of de betaling hiervoor (€ 80,-- per kind, per schooljaar) in
één of twee termijnen betaald zou worden, bij voorkeur op het bankrekeningnummer NL22 RABO
0121 4367 72 t.n.v. St. Openbaar basisonderwijs.
Inmiddels hebben wij al veel betalingen ontvangen, maar nog niet van iedereen. Mocht dit aan uw
aandacht ontschoten zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. in orde te maken. Alvast hartelijk
dank!

Techniekworkshops op het Nova College
Dinsdag 12 november mochten de groep 7 en 8 techniek-workshops volgen in Hoofddorp. We werden
opgehaald met een bus. Het in de bus zitten vonden de kinderen al geweldig. Daar aangekomen,
werden de kinderen verdeeld over verschillende groepen. Iedere groep deed 3 workshops. Dat
varieerde van het maken van een moestuintje, het maken van een sleutelhanger, het maken van een
houder voor je telefoon tot het maken van een pannenkoek met een 3D-printer. Het was super leuk
en leerzaam. Na de workshops werden we weer teruggebracht met de bus. Het was een geslaagde
middag.
Juf Cathérine en juf Nicole

