5 november 2017

Belangrijke data:
Woensdag 8 november: Nationaal schoolontbijt
Donderdag 16 november 10.30-12.00: Voorstelling ‘Vuurtorenwacht’ groep 1/2 in Borger
Dinsdag 21 november 13.30 – 14.30: Schrijversbezoek (Marlies Slegers) bibliotheek Odoorn
Woensdag 22 november 19.30: Zakelijke ouderavond (i.p.v. 15-11)
Vrijdag 1 december van 09.00–12.00 : Schooltrefbaltoernooi gr. 5/6 sporthal de Koel Borger

Nationaal schoolontbijt
Op woensdagochtend 8 november a.s. vindt het nationaal schoolontbijt
plaats. Wij doen hier, zoals elk schooljaar, ook weer aan mee. Op deze
ochtend zullen we gezellig in de groepen met elkaar ontbijten. Onze vraag
is of de kinderen een bord, bestek en beker mee kunnen nemen. Tevens
de vraag of er een plastic zak meegegeven kan worden waarin de
gebruikte ontbijtspullen in gedaan kunnen worden.
Bij deze nieuwsbrief stuur ik u ook een pdf-bestand met daarin informatie voor u als ouder.

Sinterklaas
Vanuit Spanje is het bericht al gekomen dat de
Sinterklaasintocht in Exloo op zaterdag 25 november om
14.00uur gaat plaatsvinden. In het bijzonder zijn de
kinderen van groep 1 t/m 5 van harte uitgenodigd. Hij zal
daar verwelkomd worden door een wethouder bij het
gemeentehuis. Daarna gaat het gehele gezelschap naar
het Dorpshuis.
Op dinsdagochtend 5 december zal Sinterklaas met zijn
pieten bij ons op school komen. We kijken erg uit naar zijn
bezoek! Aangezien het altijd een erg (in)spannende
periode is zullen ook de kinderen van groep 2, net zoals
groep 1, ’s middags vrij zijn.

Zakelijke ouderavond woensdag 22 november 2017
Gisteren hebben we de uitnodiging verstuurd voor de zakelijke
ouderavond van woensdag 22 november a.s. Deze is een week
verplaatst vanwege de beschikbaarheid van de gastspreker en
dat vonden we wel zo zwaarwegend om deze avond een week
te verschuiven. Excuses voor het mogelijke ongemak qua
planning, maar hopende op uw begrip in deze. U hoeft zich niet
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

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng
aanwezig:
Vrijdag 3 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Dinsdag 21 november
Woensdag 22 november
Woensdag 29 november
Donderdag 30 november

Scholympische spelen
Op maandag 30 oktober hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 ’s middags meegedaan aan
de Scholympische spelen. Vijf studenten van de St. Hanzehogeschool hebben deze middag
prima georganiseerd waardoor het een zeer geslaagde middag is geworden. Er vonden zelfs
lasergames plaats in de kantine van HOC….

Halloween / griezelig eng op school
De afgelopen periode was een griezelige bij ons op school.
Eerst de kinderboekenweek met het thema ‘Gruwelijk eng’ en dan ook nog eens het
Halloweenfeest… Op school hebben de kinderen in alle groepen actief griezelige creatieve
opdrachten uitgevoerd. Hieronder een impressie:

Pantoffels
Zoals elk schooljaar vragen we u om de kinderen pantoffels, sloffen, of
huissokken mee te geven voor de periode van november t/m de
voorjaarsvakantie. Volgende week willen we hier mee gaan starten,
om zo veel mogelijk zand en rommel buiten de klassen te houden.
Alvast dank voor de medewerking.

Klasbord
Inmiddels is er voor alle groepen de Klasbord app geïnstalleerd en in werking getreden. Op
deze wijze kunnen we u als ouder mooi op de hoogte houden van wat zich in de groep
afspeelt. Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging hiervoor ontvangen. Vraag is om dit
verzoek te bevestigen, zodat u ook van deze app gebruik kunt maken. Uiteraard is het
vrijblijvend om dit te doen. Formele communicatie zal via de mail lopen.

