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In deze nieuwsbrief leest u alle belangrijke mededelingen vanuit school

Chaos met Sinterklaas
Vanochtend waren de kinderen van de onderbouw (nog steeds) onder de indruk van het nieuws over Sinterklaas. 
 Ook wij volgen het Sinterklaasjournaal nauwlettend en wisten dat de boot gezonken was.  De kinderen uit groep
1-2 hebben allerlei oplossingen bedacht om het bezoek van de Sint en zijn Pieten aan onze school op 5 december
mogelijk te maken. We hopen dat Sinterklaas niet al teveel tegenslagen te verduren krijgt, zodat we er een leuk
feest van kunnen maken. De kinderen van groep 5 t/m 8 spelen dit jaar het Sinterklaasspel. Hierover ontvangt u
komende week meer informatie. 

Verlof aanvragen
Oe laatste tijd worden er met regelmaat verlofaanvragen afgekeurd. De verwachting van ouders die het verlof aanvragen is
niet in overeenstemming met de regelgeving. Mocht u een aanvraag willen indienen, wil ik u verzoeken om de regels voor
het verlof goed door te nemen. Hieronder een link naar de website van de rijksoverheid met informatie over leerplicht en
verlof. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school

 

Juffrouw Natascha wordt vervangen door juffrouw Maaike en juffrouw Femke
Juffrouw Natascha, die de ondersteuning verzorgt aan groepjes kinderen uit groep 4, 5, 5-6 en 6, is een aantal
weken met ziekteverlof. Het kan nog een poosje duren voordat zij terugkeert. Gelukkig hebben we twee
vervangers gevonden. Juffrouw Maaike is op maandag en dinsdag op school voor juffrouw Natascha. Juffrouw
Femke is nieuw op onze school. Zij werkt bij kinderopvangorganisatie Potje Knor en komt op donderdagen naar
school als vervanger van juffrouw Natascha. 

Inschrijven jongere broertjes of zusjes!
Een oproep voor alle ouders die jongere kinderen van het gezin nog NIET hebben ingeschreven. 
Is een van uw kinderen nog niet ingeschreven, dan snel een inschrijfformulier halen bij juf Mieke!!
Ook voor volgende schooljaren is het raadzaam uw kind tijdig in te schrijven

Oudergesprekken
Op 24 november vinden de oudergesprekken plaats. Bij deze gesprekken zullen we met name de sociaal-
emotionele ontwikkeling van uw kind bespreken. Vanaf donderdag 17 november 18.00 uur kunt u zich hiervoor
inschrijven via Social Schools. De inschrijving sluit op zondag 20 november om 18.00 uur. De uitnodiging voor het
inschrijven ontvangt u van de leerkracht van uw kind. 

Eigenwijsnext
Sinds de start van dit schooljaar maken we gebruik van de muziekmethode van Eigenwijsnext. Deze methode
heeft honderden inspirerende digitale lessen voor muziek en dans (en ook drama). De lessenreeksen zijn
gebaseerd op de uitwerking van de  leerlijnen van de wettelijke onderwijsdoelen van het SLO.

Schoolbreed thema is Kunst
Dit schooljaar valt de intocht van Sinterklaas tegelijk met het schoolbrede thema "Kunst" waar de kinderen de
laatste weken aan hebben gewerkt. Voor de onderbouw staat het Sinterklaasthema uiteraard centraal en wordt
dit, waar het mogelijk is, gecombineerd met "Kunst". 
Ouders zijn van harte welkom op woensdag 16 , donderdag 17 of vrijdag 18 november om, direct na schooltijd, een
kijkje te nemen in de klas van hun zoon of dochter. 
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