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HART & HANDEN

LEERLINGENRAAD

Vorige week zijn we gestart met

Op school hebben we een

hart & handen in groep 5 t/m 8.

leerlingenraad die regelmatig

In heterogene groepjes werken

vergadert met elkaar.

de kinderen aan een thema. De

Onderwerpen die we de laatste

thema’s zijn: handwerken, koken

keer besproken hebben waren:

JARIG…

en bakken, techniek, tekenen,

-

In november

dans en toneel. Na een aantal

10 – Thomas

weken wisselen de groepjes van

17 – Jillie

thema. Fijn dat we ook hulp

19 – Femke

krijgen van ouders.

26 – Arsalan

Komende weken is dus elke

-

Pesten en plagen.

28 – Rozemarijn

donderdagmiddag een gezellige

-

Inrichting van de school.

29 – David

mix van allerlei activiteiten op

-

Thema’s en feesten.

handvaardigheid, op de kaart,

De toiletten (hoe houden
we ze netjes?).

-

De meisjes willen graag
spiegels in hun toilet.

-

De speeltoestellen op het
schoolplein.

school. We hebben voor hart &

In de leerlingenraad zitten nu Julia

In december

handen nog glazen potjes nodig.

en Arne uit groep 8, Jessica en

01 – Sham

Mocht u thuis potjes hebben

Bart uit groep 7, Zoë en Tim uit

08 – Mara

staan, wilt u deze dan

groep 6.

12 – Marit

meegeven? Alvast bedankt!

12 – Evy

VERGETEN KLEDING

13 – Maartje

FEEST IN GROEP 6/7

15 – Joris

Vrijdag 11 november a.s. viert juf

kleding op school liggen. De

Yolande haar verjaardag met de

kinderen hebben al gekeken,

kinderen van groep 6/7. De

maar er is nog niet veel

kinderen hoeven geen koek en

meegenomen. Misschien mist u

drinken mee te nemen voor de

thuis wel spullen van uw

ochtendpauze (wel lunchpakket/

kinderen?

tostibrood). Ook mogen ze
spelletjes meenemen en als ze
dat leuk vinden, mogen de
kinderen verkleed naar school
komen. Dat wordt vast heel leuk
en gezellig!

We hebben weer enorm veel
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De voortgangsgesprekken voor
de groepen 3 t/m 8 vinden
plaats van maandag 21 t/m
vrijdag 25 november. U krijgt
daar een uitnodiging voor via
Parro.

BIJLAGE
•

Sinterklaas in Bru

De gesprekken met de ouders

VOORTGANGSGESPREKKEN

van groep 1 en 2 vinden plaats

SINTERKLAAS IN BRU

Sinterklaas komt zaterdag 19

in januari 2023.

november naar Bruinisse.
Kaartjes voor de show &
activiteiten kosten € 3 per kind
en zijn te koop bij de juf van uw
zoon/dochter. Zie ook de flyer
(bijlage).

SINTERKLAAS OP
SCHOOL
Op maandag 5 december
brengen Sinterklaas en zijn
pieten een bezoek aan onze
school.
De kinderen van de groepen
6/7 en 8 trekken op
maandag 14 november in
hun groep lootjes voor de
surprises. De kinderen van

BELANGRIJKE DATA

Studiedagen
23 december 2022
17 februari 2022
30 juni 2023
Dit zijn extra vrije dagen. Alle
kinderen zijn dan vrij.

groep 5/6 doen dat op
dinsdag 15 november.

