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Personeelsnieuws
Juf Alma van den Bergh (7a)en Juf Jolanda Halsema (5c en 6b) zijn beiden in blijde verwachting. Zij gaan
begin februari respectievelijk half maart 2015 met verlof. We gaan op zoek naar vervangende
leerkrachten.
Ontruimingsoefening
Gisteren heeft op beide locaties een ontruimingsoefening plaatsgevonden. Deze verliepen erg goed. De
kinderen waren van tevoren geïnformeerd. Bij de volgende 2 oefeningen worden de kinderen niet meer
vooraf gewaarschuwd om te bekijken of het dan ook goed verloopt.
Oud papier-inzameling
Gisteren hebben enkele ouders, net als vorige maand geholpen bij de inzameling van het oud papier.
Onze dank hiervoor. We hopen volgende maand, dinsdag 9 december ook weer te kunnen rekenen op
een paar extra handen. De inzameling kost 1 á 2 uurtjes op dinsdagochtend.
Reservekleding
We zijn op zoek naar reservekleding, bijv. joggingbroeken in bovenbouwmaten, omdat het weleens voor
komt dat er op het plein een sliding gemaakt wordt door een regenplas.
ZAPP KIDS TOP 20
Misschien heeft u er al iets van vernomen: op dinsdag 11 november a.s. zullen er op onze school tvopnames worden gemaakt voor het AVROTROS-programma ZAPP KIDS TOP 20. Het gaat hier om een
muziekprogramma met populaire muziek, gemaakt voor en door kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
Renée van Dam uit groep 6a heeft de groep aangemeld voor dit televisieprogramma en we zijn
geselecteerd. Cluster 6 gaat meedoen met de show. De uitzending is op zaterdag 22 november om 8.10
uur en de herhaling is op zondag 23 november om 14.05 uur.
Maandslogan
De maandslogan van november is: Hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren we
samen van! En de pestposter: Mijn enige wens: hulp vragen.
Rooster Festival 2 en 3
Hierbij de aangepaste roosters voor het 2e en 3e festival. Deze zijn aangepast i.v.m. gymtijden en
Tommen.
2e festival: Donderdag 19 februari
8.45 – 9.30 uur
4b, 5a, 6b, 1-2d,8c
10.00 – 10.45 uur
4a, 8b, 1-2c,6a,5b
11.00 – 11.45 uur
3b, 5c, 1-2a,1-2b, 8a.
13.15 – 14.00 uur
7b, 3a, 1-2e,7a

3e festival: Donderdag 2 juli
8.45 – 9.30 uur
4a,1-2d,3b,6a,5a
10.00 – 10.45 uur
5c,1-2e,6b,7a,8c
11.00 – 11.45 uur
1-2c,1-2b,8b,5b
13.15 – 14.00 uur
1-2a, 3a,7b,8a,4b
Denkt u aan de betaling van de Ouderbijdrage!
25 euro per kind op NL84 ABNA 0540600709 onder vermelding van naam en groep van uw kind.
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Studiedag alle kinderen vrij
Versieren gebouwen in Sint-thema
1e rapport mee
rapportgesprekken
Ouderbijeenkomst VVE
Bezoek Sinterklaas
Opruimen Sintversiering
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
Versieren gebouwen in Kerst-thema
Oud papier
Inzameling Dara Europe
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Kerstdiner
Kerstmusical
Opruimen kerstversiering

