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Inloopmiddag, rapport en
contactavonden
Zoals u waarschijnlijk wel verwacht heeft, gaat
de inloopmiddag van volgende week
donderdag helaas niet door door de
coronamaatregelen.
De kinderen krijgen op 20 november hun
eerste rapport mee. Daaropvolgend zijn in de
week van 23 t/m 27 november de
oudergesprekken. Dit gaan we doen via
Google Meet. U krijgt hier volgende week
meer informatie over. We hebben hiervoor
gekozen, omdat het fijn is om elkaar niet
alleen telefonisch te spreken, maar ook om
elkaar even te zien. Het is voor ons ook de
eerste keer dat we dit op deze wijze doen,
maar samen gaat het vast lukken!
De leerkracht van de groep van uw kind(eren)
zet maandag een bericht op Klasbord waarin
de momenten staan waarop de gesprekken
voor die groep zijn. U kunt dan zelf, per groep,
aangeven waarop het u uitkomt om het
gesprek te houden. De leerkrachten stemmen
onderling af om te voorkomen dat
broertjes/zusjes tegelijk worden ingepland.
Vervolgens krijgt uw kind een briefje mee met
de datum en de tijd waarop het gesprek plaats
gaat vinden.
Volgende week woensdag krijgt u een
document waarop staat hoe u kunt
deelnemen via Meet. Mocht dit echt niet
lukken is een telefonische afspraak ook altijd
nog een mogelijkheid.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest op school zal
doorgaan. De Sint zal alleen niet door alle
ouders en kinderen op het plein
ontvangen worden, zoals andere jaren.
Dat is voor de oude man in deze tijd niet
zo handig. We zullen voor u foto’s en een
filmpje per klas op Klasbord zetten, zodat
u toch kunt meegenieten van deze
gezellige dag. Meer informatie ontvangt u
eind november van ons.

Bag2School
Op 11 november kunt u tussen 8 en 12.30
uur uw zakken met kleding, schoenen,
beddengoed en knuffels brengen. Dit zal
iets anders gaan dan andere jaren. Een
vader van school heeft zijn kar ter
beschikking gesteld. Deze staat bij de
inleverplek bij het speellokaal. U kunt uw
zakken vervolgens zo ver mogelijk achter
in de kar stapelen. We hopen op een
goede opbrengst, zodat we verder kunnen
sparen voor een nieuw speeltoestel op het
plein. Alvast bedankt!

Schoolontbijt
Gisteren zijn we gestart met het Nationaal
schoolontbijt. Ontzettend gezellig! De
kinderen hebben allemaal lekker gegeten
van het brood, de eieren, komkommer, de
yoghurt en crackers. Alles wat over was is
naar het Buurthuuske in Klazienaveen
gegaan. Zij waren hier heel erg blij mee.
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Belangrijke data in november
9
11
11
11
12
12
12
16
16
16
19
20
23/27
24
26
30
3 dec.

Techniek in de klas gr. 1 t/m 5
Sint Maarten
Bag2School
MRT groep 4
Inloopmiddag: gaat niet door
Koken in de klas gr. 8
Techniek in de klas groep 6 t/m 8
Jeugdverpleegkundige spreekuur
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Schoonmaakavond: gaat niet door
MR vergadering via Meet
Rapport mee
Oudergesprekken via Meet
Jeugdarts spreekuur
GMR vergadering
OC vergadering: gaat niet door
Sinterklaas op school
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