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Nationaal schoolontbijt
Komende donderdag gaan we op school gezellig met elkaar ontbijten. Alle groepen zullen bij elkaar
zitten in de gemeenschappelijke ruimte. In de bijlage kunt u meer informatie vinden over het nationaal
schoolontbijt. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen hun eigen bord, beker en bestek meenemen?

Ouderpanel
Op dinsdag 16 oktober vond het eerste ouderpanel van dit schooljaar plaats. Een erg interessante en positieve avond. We hebben
mooie feedback gekregen en goede tips waar we mee bezig
kunnen. Door middel van een papier waarop ouders hun mening
kenbaar mochten maken, hebben we in korte tijd veel informatie
verzameld. Hiernaast een voorbeeld, is het niet prachtig?!

Parkeren
Er is bij ons gemeld dat veel ouders hun auto parkeren op het gras onder de bomen aan de overkant
van de straat, terwijl er nog heel veel parkeervakken naast de school leeg zijn. Wilt u erop letten dat
u, wanneer er nog plekken vrij zijn, uw auto parkeert op de parkeervakken en alleen bij uitzondering
op het gras? Hartelijk dank!

Sint maarten
Omdat 11 november dit jaar op een zondag valt, is er wat onduidelijkheid over wanneer de kinderen
kunnen gaan lopen. Vanuit de handelsvereniging in het dorp is aangegeven dat de voorkeur gaat naar
lopen op zaterdag 10 november. We wensen de kinderen veel plezier!

Voorstelling groep 1/2
Woensdag 30 oktober hebben de kleuters genoten van de voorstelling ‘Wolk in de klas’. Met zijn
allen zaten ze in het met wol aangeklede speellokaal, en wat hebben ze genoten! Het was spannend
maar ook heel erg leuk.

Voorstelling groep 5/6
Maandag 5 november is groep 5/6 naar de voorstelling ‘Orfeo’ geweest in Sleen. Deze voorstelling
werd uitgevoerd door theater Sonnevanck. De kinderen hebben gekeken en geluisterd naar een
soort opera. Een mooie ervaring voor de kinderen, die stil zaten te kijken en luisteren. Dank aan de
ouders die mee hebben gereden!
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Drents museum
Groep 7/8 is maandag 5 november naar het Drents museum geweest, naar de tentoonstelling over
Iran. Ze hebben een mooie collectie unieke voorwerpen van vroeger gezien. Er is veel ontdekt en
het was een interessante ochtend.

Enquêtes voor ouders en leerlingen
Naast het ouderpanel gericht op de school, wil onderwijsstichting Arcade ook graag breder onderzocht hebben hoe tevreden ouders en leerlingen over de scholen zijn. Daarom volgt er binnenkort
weer een mail met de vraag om digitaal een enquête in te vullen. Wij hopen dat u deze vragenlijst wilt
invullen!

Kijkweek
In de week van 26 tot en met 30 november wordt u weer uitgenodigd om in de klas te komen
kijken. Per groep ontvangt u hierover binnenkort meer informatie. Er volgt een overzicht met tijdstippen waarop u zich kunt inschrijven. Er is een maximum aantal ouders dat per tijdstip kan komen
kijken om de rust in de klas zo min mogelijk te verstoren. Hopelijk wilt u hier allemaal rekening mee
houden en is er voor iedereen een passend moment.

Oud papier 10 november

Belangrijke data:

Voor het halen van oud papier zijn

8 november:

wij hulp nodig van de volgende
ouders:


Rick & Niek Feenstra



Twan Zwiers



Maya & Lynn de Waard



Daan Hummel

Bij verhindering graag zelf zorgen
voor vervanging

Nationaal schoolontbijt

13 november: Fietsenkeuring (fiets mee!)
Brandweer dag
16 november: groep 5/6 op pad met
Arie (fiets mee!)
20 november: Studiemiddag: kinderen
zijn de middag vrij

Bijlage:
1.

Fietsenkeuring

2.

Nationaal schoolontbijt

