
Hallo allemaal
De rapportgesprekken zijn klaar, de eerste Pieten zijn al op school geweest. 
Laat december maar beginnen. Ik ben er klaar voor! Groetjes juf Els
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Jarig:
17 nov Sakra groep 7
17 nov D’Angelo groep 8
21 nov Dalina groep 4
25 nov Marlena groep 3
26 nov Natalie groep 5
29 nov Lukas groep 1/2A

gefeliciteerd
Nieuws uit groep 8 
No more CITO…ok eentje nog!
De CITO LVS toetsen zijn voor de laatste keer geweest in groep 8. 
De laatste CITO die zij nu nog moeten doen is de eindcito!
Middelbare scholen
De komende tijd zullen de kinderen van groep 8 
vaak de fiets mee moeten gaan nemen 
want zij gaan naar de middelbare scholen op bezoek 
om een middagje proef te draaien. 
Op dit moment gaan zij naar: 
Princentuin, Graaf Engelbrecht, De Nassau en Tessenderlandt.
Meneer Bram in de boeien! 
Er is een jeugd BOA in de klas komen vertellen 
over vuurwerk en het werk wat zij doen in de wijk. 
Toen mocht iedereen in de boeien en toen 
moest meneer Bram ook van ons!

Koffieochtend 
Vrijdag 30 november is er weer een koffieochtend gepland. 
De laatste keer kon het onverwachts niet doorgaan, onze excuses hiervoor.

Ouderbetrokkenheid 3.0 
De werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 komt op woensdag 16 januari bij elkaar. 
Bent u lid of wilt u lid worden dan bent u om 13.30u van harte welkom bij juf Desi.

Ouderraad 
De ouderraad zorgt elk jaar samen met het team voor alle activiteiten op school.
Zij kunnen wel wat extra hulp gebruiken. 
De ouderraad is vooral op zoek naar ouders van leerlingen uit de onderbouw zodat zij lekker lang lid kunnen blijven.
Heeft u tijd en zin om ons te helpen met alle activiteiten (Sint, Kerst, Carnaval, Zomerontmoeting, Schoolreis, enz.) 
vul dan onderstaand strookje in en geef dat af op school..........................................................................

Ouderraadlid 

Ja, ik wordt graag lid van de ouderraad.

mijn naam is:

mijn kind zit in groep:




