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De klok is het afgelopen weekend weer een uur achteruit gezet. De donkere dagen komen
er weer aan. Wij hopen, dat het een warme en gezellige tijd gaat worden. In het
maandbulletin kunt u lezen, wat we voor deze maand op de agenda hebben staan. Het
wordt voor de kinderen vast weer een leuke en spannende tijd. Zij krijgen namelijk het
eerste rapport van dit schooljaar mee en ook de Sint zal deze maand weer in het land
komen.
MOESTUIN
Er wordt volop gewerkt in de moestuin op school. De eerste oogst is al binnen en we
hebben nu 300 bloembollen in de grond verstopt! In april/mei zullen we het resultaat zien.
Toch zitten we deze winter niet stil, want er moet bepaald worden wat we komend voorjaar
gaan zaaien en wat we al binnen willen laten ontkiemen. Om de moestuin echt goed te
laten werken, zijn we op zoek naar 1 of 2 ouders die het leuk vinden om de
moestuingroep te ondersteunen. Tijd en dag kunnen besproken worden. Lijkt u dit leuk,
meldt u aan bij Juf Anne.
MEDEDELINGEN VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op dinsdag 24 oktober is de MR weer bij elkaar gekomen. De ouderbijdrage was een
belangrijk punt waar over gesproken is. Het is opgevallen, dat het percentage ouders dat
de ouderbijdrage betaalt erg laag uitvalt in vergelijking met andere scholen.
Daarnaast is het gedragsprotocol besproken.
KORTINGSBONNEN HALLOWEENKERMIS NIEUWEGEIN
Van 1 t/m 5 november is er Halloweenkermis in Nieuwegein. De attracties komen te staan
op P-West bij City Plaza. Voor de kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen beschikbaar
via de site www.kermiskorting.nl
KIDS4KIDS: SPEELGOEDBEURS ZATERDAG 4 NOVEMBER
Op zaterdag 4 november is er weer een speelgoedbeurs in onze school van 9.00 - 12.00
uur. Een groot aantal vrijwilligers werkt ieder jaar enorm hard om van deze beurs een
groot succes te maken. We willen de vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet!

INFORMATIEAVOND GROEP 8
Op donderdagavond 9 november om 19.30 uur is er een informatieavond voor de
ouders van leerlingen van groep 8. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over het
voortgezet onderwijs. Graag willen we de ouders van de leerlingen uit groep 8 hiervoor
uitnodigen. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
OUDERGESPREKKEN 20 EN 21 NOVEMBER GROEP 1 T/M 8
De oudergesprekken zijn gepland op 20 en 21 november. U ontvangt hiervoor
binnenkort een uitnodiging. De rapporten gaan woensdag 15 november mee naar huis.
MEDIAMASTERS
Groep 7 gaat weer meedoen aan Mediamasters. De MediaMasters Game is een
crossmediaal spel voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met
de kansen en gevaren van media. Dit spel gaan wij spelen in de Week van de
Mediawijsheid van 17 t/m 24 november 2017. De kinderen gaan in de klas aan de slag,
maar er kan ook thuis mee gespeeld worden. Hier krijgen de kinderen instructie in de klas
over.
GROEP 6 THEATERWORKSHOP EN VOORSTELLING
Op donderdag 30 november gaan de groepen 6 naar De Kom. Van 10 uur tot 11 uur
krijgen zij een voorstelling “Enkeltje Mars” van Het Filiaal theatermakers. Zij maken met
miniatuurbeelden, filosofische overwegingen, meerstemmige zang, live videobeelden en
muziek een voorstelling over deze verre, rode planeet.
Het is natuurlijk nog lang niet zeker óf en wanneer de eerste mensen op Mars zullen
landen, maar in het theater kan in elk geval ALLES!
Wij gaan met de tram, zorgt u voor een OV-chipkaart? Wij hopen dat 2 à 3 ouders de
kinderen zouden willen begeleiden. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van de
groepen 6.
Als voorbereiding hierop krijgen beide groepen 6 een workshop van Het Filiaal. Dit zal
plaatsvinden op basisschool Het Vogelnest op
- woensdag 15 november van 9.30 tot 11.00 voor groep 6MV
- vrijdag 17 november van 10.00 tot 11.30 voor groep 6LM
Voor deze workshops zoeken wij ouders, die zouden willen rijden. U kunt zich hiervoor ook
opgeven bij de desbetreffende leerkrachten.
SINTERKLAAS EN PIETENOCHTEND
Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en is alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor 5 december. Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen, dat alle
kinderen op vrijdag 17 november hun schoen mogen zetten. Op woensdag 29 november
is er voor de kinderen van groep 1-4 een pietenochtend. Het sinterklaasfeest vieren
we op dinsdagochtend 5 december. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij!
OVERBLIJFOUDER GEVRAAGD:
Wij zijn op zoek naar een overblijfouder voor iedere donderdag tussen 12.00 uur en 13:00
uur. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij Maroesja.
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