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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief.
Inmiddels is Sinterklaas weer in het land. De school (op zowel het hoofdgebouw als op de
dependance) ziet er gezellig uit. In de onderbouw hebben ouders tijdens de surpriseavond de
klassen nog eens extra gezellig gemaakt. Dank u wel voor uw inzet!

Start schooldag
Op het hoofdgebouw is de regel dat als ‘s ochtends de bel gaat, de kinderen in de rij gaan
staan bij hun leerkracht en dat de ouders dan achter het hek gaan staan. Nu gebeurt het
regelmatig dat ouders niet achter het hek gaan staan. Hierdoor staan ouders in de weg als de
leerkrachten met hun groepen naar binnen willen gaan. Belangrijk is dat iedereen hier
rekening mee houdt, zodat leerkrachten rustig naar binnen kunnen lopen met hun klas.
Ouderavond dinsdag 26 november
Nog even ter herinnering, a.s. dinsdag 26 november staat de ouderavond gepland over de
schoolorganisatie voor volgend schooljaar. Veel ouders hebben zich al aangemeld via Parro.
Dit is heel fijn. Heeft u dit nog niet gedaan, dan de vraag om dit alsnog te doen als u wilt
komen.
Sportdag “Ren je Rot”
Op vrijdag 29 november vindt de sportdag “Ren je Rot” plaats voor groep 3A en groep 3/4 C van
13:00 tot 15:00.
De andere groepen hebben op deze dag geen gym!

Financiële overzicht Ouderraad
Op zowel het hoofdgebouw als de dependance ligt ter inzage het financiële overzicht van de
Ouderraad van het afgelopen schooljaar als ook de begroting voor dit schooljaar.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet,
Carin de Koning

Planning:
26 november:
28 november:
5 december:

Extra ouderavond
Ouderavond over besturenfusie
Sinterklaasfeest, alle kinderen zijn om 12:00 uit!

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
Expositie atelier kunst en kids

