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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep
Groep 3
Bezoek bibliotheek
Op maandag 20 november brengen de kinderen van groep 3 een bezoek aan
de bibliotheek. Daar krijgen zij een rondleiding en het prentenboek Mannetje
Jas wordt dan voorgelezen.

Inhoud
Nieuws per groep
Sinterklaashuis

Bijlage
-

Nieuwe leerlingen


Verjaardagen
 19/11 – Femke Roon
 28/11 – Bas Ruitenbeek
 01/12 – Sham Yousef
 06/12 – Julian Westdorp
 07/12 – Feline Willemse
 08/12 – Mara van den Berg
 08/12 – Nikki Snoek
 11/12 – Zoë Andringa
 12/12 – Marit van den Hoek
 18/12 – Madelief Vos
Van harte
gefeliciteerd!

Groep 5
Timmerproject
De kinderen van groep 5 starten binnenkort met een timmerproject. Zij zijn
daarvoor nog op zoek naar hout; plankjes, latjes, balkjes, restjes e.d. Heeft u
nog wat liggen? Graag inleveren bij de leerkrachten van groep 5.
Groep 7
Excursies
Op dinsdag 21 november brengen we een bezoek aan de Frieslandhoeve in
Moriaanshoofd. Meneer Bakhuijs heeft daar in zijn schuur een ware
schatkamer. Denk aan: fossielen, opgezette dieren, verzamelingen slakjes,
schelpen enz. Meneer Bakhuijs is bioloog en gaf in een vorig leven les aan een
universiteit. Van over de hele wereld heeft hij spullen verzameld en die gaan
wij bekijken. We gaan in de ochtend en zijn gewoon om 11.45 uur terug.
Vervoer is geregeld.
Op woensdag 29 november is er weer Keet in de kerk. We vertrekken rond
8.45 uur op school en zijn op tijd weer terug. Vervoer is geregeld.
Groep 8
Scholenbezoek voortgezet onderwijs:
 Op donderdag 23 november 2017 bezoeken we vervolgens de Pontes
Pieter Zeeman scholengemeenschap in Zierikzee. We vertrekken om
8.30 uur (ook deze dag s.v.p. op tijd op school aanwezig) en zijn naar
verwachting rond 12.15 uur weer terug op school. Vervoer is
geregeld.
In week 47/48 vinden de 1e rapportgesprekken voor groep 8 plaats. U heeft
hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Op de volgende pagina nog meer nieuws.
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Sinterklaashuis
De kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 zijn uitgenodigd een kijkje te nemen in het huis waar Sinterklaas
verblijft tijdens zijn bezoek aan Nederland.
Groep 1 en groep 2
Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is dat op donderdag 23 november. De kinderen lunchen deze dag
op school. Wilt u uw zoon/dochter een lunchpakketje meegeven? Vervoer erheen en terug is geregeld. U
kunt uw zoon/dochter om 15.15 uur weer ophalen op school.
Groep 3
De kinderen van groep 3 gaan op vrijdag 24 november naar het sinterklaashuis. Ook zij eten op school. Er
worden pannenkoeken gebakken door bakouders. De kinderen hoeven geen lunchpakket mee te nemen.
Ook het vervoer is geregeld.
Groep 4
Voor de kinderen van groep 4 is het op donderdag 30 november om 11.20 uur. We vertrekken om 10.30
uur met de auto naar Zierikzee. Wie kan er deze dag rijden? De jongens en meisjes van groep 4 komen
tijdens de lunchpauze terug dus hebben we besloten met de kinderen pannenkoeken op school te blijven
eten. Wie wil er pannenkoeken bakken en helpen tijdens de lunch in de klas? Wilt u dit zo spoedig
mogelijk doorgeven aan juf Franny?! Telefonisch of via Whatsapp: 06-51659316. Graag met vermelding
hoeveel kinderen er mee kunnen in de auto of hoeveel pannenkoeken u wilt bakken en of u wil helpen in
de klas.
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