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Margedag 21 november
Vandaag was een extra vrije dag voor alle leerlingen, we hopen dat iedereen ervan
genoten heeft!
Het gaf de meester en juffen in ieder geval de mogelijkheid om samen te praten over ons
onderwijs, de doelen die we met elkaar hebben en de kwaliteit van het onderwijs.
Fijn om als team zo met elkaar in gesprek te zijn en vast te leggen waar we als school
voor staan.
Morgenavond volgen we, samen met de collega’s van de Vuurvlinder en Kids2b, een
scholing rondom de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Deze nieuwe
meldcode gaat in op 1 januari a.s. en wordt gegeven door Veilig Thuis.
Sinterklaas
Vrijdag a.s. staat de intocht van Sinterklaas en de pieten gepland in Appingedam. We
hopen Sinterklaas op 4 en 5 december bij ons op de locatie te mogen verwelkomen. De
exacte tijden hoort u nog van ons.
Op 5 december is Sinterklaas bij de kinderen van de Triangel.
Naschoolse activiteit sportmix; een overzicht!
Voor deze activiteit hoeft u uw kind niet van tevoren aan te melden. Tegen betaling van 1
euro bij juf Anne Marije kan uw kind deelnemen.
De activiteiten zijn als volgt:
Donderdag 22 november
Acrogym
Donderdag 29 november
Voetbal
Donderdag 6 december
Stoeispelen
Donderdag 13 december
Blikspuit
Groep 3 t/m 5 van 14.45-15.30 uur (na schooltijd staat er voor deze kinderen ranja klaar
in de centrale hal)
Groep 6 t/m 8 van 15.45-16.30 uur
Betreft: Oudertevredenheidsonderzoek
Via de e-mail is er kort geleden een online vragenlijst naar u gestuurd. Ik wil u vragen om
deze lijst in te vullen, want hoe meer ouders dit invullen, hoe betrouwbaarder het beeld
over de school is (mogelijk is deze in uw postvak ‘ongewenst’ gekomen. U kunt deze dan
vinden door te zoeken op DUO).
Wilt u deze wel invullen, maar komt u er niet helemaal uit hoe? Vraag/mail juf Rita of
vraag haar in de week van de 10-minuten gesprekken.
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Aanwezigheid Liza Stefes (intern begeleider):
Donderdag 22 november
– hele dag
Woensdag 28 november
– ochtend

Reminder: Actie Schoenmaatjes
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk
28 november weer op school (zie ook de nieuwsbrief van
vorige week). Natuurlijk mag u uw gevulde schoenendoos
ook al eerder op school inleveren.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder
deze prachtige actie!

Oproep: Heeft u nog oude cd’s en dvd’s thuis?.......Wij kunnen ze gebruiken voor
het knutselen. U kunt ze inleveren bij juf Natasja (groep 3).
Schoolfruit
Vorige week zijn we weer begonnen met het schoolfruit! Een gezond tussendoortje voor de
ochtendpauze. Op deze dagen hoeft uw kind voor de ochtendpauze in principe dus niets
van huis mee te nemen. Mocht uw kind het aangeboden fruit niet lusten of er een allergie
voor hebben, dan mag u natuurlijk zelf een gezond tussendoortje meegeven. Maar zeker
geen snoep of koekjes!
En vindt u het leuk om ’s morgens te helpen met het
verdelen en eventueel snijden van het fruit? U bent op
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (bij aanvang
van de school) van harte welkom in de centrale keuken.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
Het fruit van deze week:
Donderdag 22 november : peer
Vrijdag 23 november
: appel

19 november t/m 23 november (Rechters 14: 5-20) en 15:1-5)
Wordt het daar beter van?
Simson is geweldig sterk. Hij kan ene leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar
word het er beter van als je geweld gebruikt?
26 november t/m 30 november (Rechters 16: 1-21)
Geen haar op mijn hoofd….
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het
teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch.
Terwijl hij slaapt laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.
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November
28
29

Laatste inleverdag Schoenmaatjes
Voorleesfinale op school, groepen 7 en 8

Laatste week van november:
Rapportgesprekken (vanaf groep 5 is
het fijn als uw kind ook bij het gesprek
aanwezig is)
December
4/5
8
10

20

Sinterklaas komt naar het kindcentrum
Kerstmarkt in Appingedam (verkoop kniepertjes voor
de corsocommissie)
08.30 uur Advent viering, verzorgd door de groepen 5
en 6 (alle belangstellenden zijn van harte welkom
in de centrale hal)
13.00 uur De versieringen van groep 3 komen in de
kerstboom in Appingedam, bij de Nicolaïkerk
Kerstbrunch in de groepen (informatie volgt)
18.30 uur Kerstviering voor alle kinderen en ouders in
de Nicolaïkerk in Appingedam (informatie volgt)
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