2 november 2016

Belangrijke data:
Vrijdag 4 november vanaf 13.15uur: fietsenkeuring groep 5 t/m 8
Zaterdag 5 november: opening dorpshuis Exloo vanaf 13.00uur
Donderdag 10 november 2016: nationaal schoolontbijt
Woensdag 16 november 2016 19.30 – 21.30uur: zakelijke
ouderavond
Maandagmiddag 28 november 2016: alle kinderen vrij i.v.m.
studiemiddag.

Opening dorpshuis Exloo
Op zaterdag 5 november a.s. zal de opening van het dorpshuis in Exloo plaatsvinden. Enige
tijd geleden ontvingen we het bericht dat het carbidschieten voor een knallende opening
van ons nieuwe dorpshuis helaas niet door kon gaan. Na die tijd is er door de organisatie
nagedacht op welke wijze er nu invulling aan de opening gegeven kan worden. De
organisatie vindt het toch wel erg leuk als de schooljeugd een knallende opening wil
verzorgen, maar in plaats van met carbid nu met behulp van confetti-knallers.
De kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen zaterdag 5 november om 14.00 uur naar het
dorpshuis komen. Dan krijgen ze uitleg over de wijze waarop en op welk moment ze de
confetti-kanonnen mogen afschieten.
Hoe meer kinderen meedoen, hoe feestelijker het effect is.

EU Schoolfruit
Vanaf volgende week ontvangen wij weer
schoolfruit op onze school. Elke week
krijgen de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag extra fruit op school.
Dit zal zeer divers zijn en de ene keer wat
groter dan de andere keer. Dit in gedachte
houdend zal er ook wel eens iets langs
kunnen komen dat uw zoon/dochter niet
lekker zal vinden. Daarom het verzoek uw
kind wel fruit mee te geven, zodat hij/zij
altijd wat voor in de pauze heeft.

Aanwezigheid directie in november 2016
Woensdag 2 november
Donderdag 3 november
Dinsdag 8 november
Donderdag 10 november
Maandag 14 november
Donderdagmiddag 17 november
Maandag 21 november
Donderdag 24 november
Maandag 28 november

Nationaal schoolontbijt
Op donderdagochtend 10 november vindt het nationaal schoolontbijt
plaats. Wij doen hier ook aan mee. Op deze ochtend zullen we gezellig in
de groepen met elkaar ontbijten. Dit jaar gaat groep 3 & 4 op het
gemeentehuis ontbijten samen met de burgemeester! Foto’s zullen
volgen na deze bijzondere start van de dag.
Bij deze nieuwsbrief stuur ik u ook een pdf-bestand met daarin informatie
voor u als ouder.

Zakelijke ouderavond 16 november a.s.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd of u kunt aangeven aanwezig te zijn op de
ouderavond. We hebben enkele aanmeldingen mogen ontvangen, bedankt. Het is fijn als we
met elkaar betrokken zijn bij de school. In samenspraak met het team, MR en OR hebben we
besloten deze zakelijke ouderavond door te laten gaan.
Op deze avond zal er een terugblik op het schooljaar gegeven worden en een kijkje in welke
plannen we dit jaar hebben. Tevens zal zowel de MR als de OR een korte presentatie houden
over hun werkzaamheden. Voor de gastspreker willen we iemand uitnodigen rondom het
onderwerp: kinder-ehbo.
U hoeft zich niet meer aan te melden voor deze avond, u kunt gewoon binnenkomen en
aanschuiven. We hopen u dan te mogen ontvangen.
Start van deze avond is om 19.30uur

