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MR-verkiezing
U ontving al eerder berichten over de verkiezingen voor een nieuw lid voor de MR van Rapenland.
Dank voor alle ingeleverde stembiljetten! We hebben ze echter nog niet allemaal binnen. Als u uw
stem nog niet heeft uitgebracht; morgen (vrijdag 30 oktober) is daarvoor de laatste gelegenheid.
Op 4 november staat de eerstvolgende MR gepland. Op de agenda staat onder andere:
•
•
•
•

De begroting voor 2021
De verkeersveiligheid rondom de school
De schoolontwikkeling dit schooljaar
De verkiezing nieuw lid MR

Corona-maatregelen
Wij blijven de maatregelen die worden voorgeschreven door het RIVM natuurlijk volgen. Een van de
belangrijkste maatregelen is dat volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar houden. We zien
dat bijna iedereen daar steeds goed aan denkt en ook anderen hierop aanspreekt. Toch willen we nog
een keer extra de aandacht hierop richten; houd anderhalve meter afstand tot elkaar.
We vragen u ook opnieuw om kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten gaan, het liefst
natuurlijk lopend. Wanneer het echt niet anders kan, breng of haal uw kind dan alleen. Zo maken we
het afstand-houden ook gemakkelijker.
Vanwege de strengere maatregelen van 12 oktober gaan we nóg meer overleggen en bijeenkomsten
digitaal op afstand voeren. Natuurlijk willen we tegelijkertijd ook goed bereikbaar blijven voor u. Neem
gerust contact op met de leerkracht bij vragen, het liefst via het sturen van een e-mail.
De ouder-kind gesprekken in de week van 16 november zullen ook online gevoerd worden. Alle ouders
hebben afgelopen dinsdag een mail gehad met daarin de instructies om een afspraak in te plannen.
Als u geen mail ontvangen hebt, kunt u via de mail contact opnemen met de leerkracht.

Speelplaats
In de Infora hebben we al eerder bericht over onze nieuwe speelplaats waar we superblij mee zijn. De
laatste aanpassingen laten helaas nog even op zich wachten. Het is nu nog te droog om de wilgen te
kunnen planten en de wilgentunnel te vernieuwen. We gaan ervan uit dat dit nog wel in 2020 gaat
gebeuren.
Wanneer dat is gebeurd, zullen we onze nieuwe speelplaats ook officieel gaan openen!
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Met de bus naar het van Abbemuseum.
Op donderdag 8 oktober zijn de 4 kleutergroepen naar
het van Abbemuseum geweest.
Heel geïnteresseerd hebben onze kinderen gekeken
naar schilderijen en aan de juf van het museum verteld
wat er allemaal op te zien was.

De kinderen hebben getekend en met vormen hebben ze een
gezicht gemaakt.
Met een velletje aluminiumfolie hebben ze geluid gemaakt.
Daarna hebben ze bekeken of het aan allebei de kanten
hetzelfde was. Met de folie hebben de kinderen er bloemen,
hoedjes en ballen gemaakt.
Het was een bijzondere ontdekkingstocht!
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Thema Oorlog en Vrede
De afgelopen maand hebben de kinderen van groep 7 en 8 gewerkt aan het thema ‘Oorlog en Vrede’.
Wat is het dan geweldig om een echte legerjeep en legermotor van dichtbij te bekijken en zelf een
keer achter het stuur te zitten!

Met veel dank aan Peter en Django Tonnaer voor het regelen van alle geweldige legerspullen en het
bezoek van de legervoertuigen!

Een fijne week gewenst! Hartelijke groet, Maartje en Martijn

