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Agenda:
14-11 leerlingen vrij
i.v.m. studie&werkoverleg
van het team
20-11 Ellen afwezig
ivm FLOW-studie
28-11 Pietenochtend.
Een spelletjesochtend
voor groep 1 t/m 4.
05-12 Sinterklaas.
We starten om 08:30
uur. Groep 1 t/m 4 gaat
om 10:30 uur naar huis.
Groep 5 t/m 8 gaat om
12:30 uur naar huis
12-12 Ouderavond
Klassekids
18-12 Kerstviering in
de PKN-kerk. Ouders,
grootouders en overige
belangstellenden van
harte welkom.

Welkom 1.
Juf Moniek is het nieuwe gezicht in groep 7/8. Zij is er op maandag-,
woensdag- en donderdagochtend voor de extra didactische en pedagogische
ondersteuning voor Jason. Moniek is voor ons geen onbekende… jaren geleden
heeft zij hier al met juf Kirsten groep 7/8 gedraaid. Moniek, welkom!

Welkom 2.

Meneer Ronnie is eventjes terug. Op arbeids therapeutische baisis is hij 2x
per week een uur op school aan het werk. Eind november ondergaat hij een
operatie en na zijn revalidatie hopen we hem weer 5 dagen per week op school
te verwelkomen.

Welkom 3.
Gelukkig is er een inval conciërge gevonden! We zeggen welkom tegen meneer
Khaled. Van 12 november tot de volledige terugkeer van Ronnie zal Khaled de
conciërge taken op zich nemen. Khaled is er op maandag, dinsdag en donderdag
van 08:30 uur tot 13:30 uur. Op woensdag is hij er van 08:30 uur tot 12:15 uur.
Khaled, fijn dat je er bent!

Welkom 4.
En we hebben een nieuwe schoonmaakster. Sinds vorige week maakt Amy
namens Visschedijk Facilitair de gangen, toiletten en lokalen schoon. Ze doet
dit na schooltijd. Amy, welkom!

Dank je wel en tot ziens!

We zeggen ‘dank je wel en tot ziens’ tegen juf Simone. Simone heeft bij ons
gewerkt als onderwijsassistent voor Jason (en bij zijn afwezigheid voor groep
7/8). Simone is samen met haar man eigenaar van een zorgboerderij en haar
aanwezigheid is daar nu gewenst. Simone, dank voor alles en tot ziens!

Kinderboekenweek 2018
De gouden griffel in groep 5/6 is gewonnen door Jurre. Mandy kreeg de
zilveren griffel.
De voorleeswedstrijd in groep 5/6 is gewonnen door Jette.
Oud papier:
1e en 3e volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

De voorleeswedstrijd in groep 7/8 is gewonnen door Faye. Paula is de
reservekampioen.
Faye mag onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde en het opnemen
tegen andere Berkellandse schoolwinnaars.

Vanuit de ouderraad
Zoals u heeft kunnen zien staat het formulier ‘ouderbijdrage’ bij de
documenten van MijnSchool. Indien u een papieren versie van de brief wilt
dan is deze op te vragen bij de directeur.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 27
november 2018.

Schoolfruit

Wij horen er dit jaar ook weer bij. Van 12 november t/m 19 april krijgen alle
leerlingen van school 3x per week een lekker stuk fruit of groente. De kans is
groot dat er op dinsdag wordt geleverd. We weten nog niet of dat voor of na
de kleine pauze is. Voor deze week vragen we u dus nog om de kinderen op
dinsdag voor de kleine en grote pauze eten en drinken mee te geven. Zodra we
de exacte levertijd weten zullen we dit in MijnSchool melden. Dat geeft u de
gelegenheid om de portie van huis achterwege te laten. Het fruit/de groente
van de week zullen we ook via MijnSchool communiceren.

Vignet ‘welbevinden’.
Mega trots zijn we op ons vignet
‘welbevinden’. En natuurlijk gaat het
ons niet alleen om het bordje naast
de voordeur…. We willen wel
degelijk dat al onze leerlingen en
leerkrachten fijne schooldagen
hebben (met af en toe een
baaldagje) Samen met de kinderen
werken we hard aan het
welbevinden. De ene keer via een
speciale training (Klassekids), een
andere keer via een methode (Stap
voor stap naar de brugklas), en weer
een andere keer via een spiegel- of
Bijbelverhaal.

Aan het eind…

Aan het eind van de nieuwsbrief is er ruimte voor flyers en berichten van
komende activiteiten die wij van harte aanbevelen. Weet u ook een leuke,
interessante en/of boeiende activiteit laat het me weten. Wellicht is er dan
plek op de nieuwsbrief.(e.hemmers@vco-oostnederland.nl)
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