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Theemoment 8.30-9.00
Sint en Piet komen op bezoek
Ruilbeurs middenbouw
Surprise bovenbouw
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Gym MB vervalt
Studieochtend, alle kinderen vrij
Creaochtend onderbouw
Winterviering

SPAREN VOOR JE SCHOOL
De actie is inmiddels afgelopen en er worden geen kaartjes meer uitgereikt in de winkels. We hebben
deze week nog de tijd om ze in te scannen. Heb je dus nog kaartjes thuis, lever ze dan zo snel mogelijk
in! Wij kunnen ze inscannen tot en met 28 november. Je mag ze natuurlijk ook zelf thuis via de app
inscannen.

THEEMOMENT
Komende donderdag staat er weer een theemoment op de planning. We willen iedereen van harte
uitnodigen samen met hun zoon/dochter een kijkje in de klas te nemen. Samen de roze toren bouwen,
aan de slag met de kralenstaafjes of zinnen ontleden met de taalsymbolen. De kinderen laten het graag
zien! Het theemoment is van 08.30 tot 09.00. Wij zorgen uiteraard voor een lekkere kop koffie of kop
thee.
We ontmoeten jullie graag!

GEVONDEN VOORWERPEN
Komende woensdag zullen de gevonden voorwerpen na schooltijd uitgestald worden op het podium.
Ligt er iets bij dat op dit moment gemist wordt? De spullen zullen er ook donderdag tijdens het
theemoment nog liggen, hierna wordt het opgeruimd.

RESERVEKLEDING GEZOCHT
Soms is het nodig om kinderen andere kleren aan te kunnen doen (ongelukjes, gevallen o.i.d.). We
merken dat onze voorraad aan het slinken is. Heb je thuis nog kleren liggen (onder- en
middenbouwmaten) waar je niks mee doet? Je mag ze afgeven bij Danielle, Ans of de groepsleerkracht.

SCHOOLFRUIT
Deze week krijgen we voor de derde keer schoolfruit. Bij de start van dit project is er een leveringsdag
met ons afgesproken (de dinsdag). De afgelopen weken krijgen we echter het fruit al op maandag
geleverd. Dit is ook de reden dat we vorige week i.v.m. de studiedag van donderdag al hebben
gesmuld op dinsdag. Na een week of 5 weten we definitief op welke dag wij ons fruit ontvangen. We
dragen er in ieder geval zorg voor dat de kinderen nu op woensdag, donderdag en vrijdag een
ochtendsnack van ons krijgen.

KOREIN KINDERPLEIN
Afgelopen week zijn er bij Korein pieten langs geweest. Dit konden
we niet alleen zien omdat er voor iedereen een schoencadeautje
was achtergelaten, maar ook omdat ze er een rommeltje van
hadden gemaakt!!!! Helaas hebben we ze niet gezien. Nu maar
hopen dat ze nog een keer langs komen als wij er ook zijn…..

