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Fietsenkeuring
Vorige week dinsdag hebben we op school de fietsenkeuring gehad. Er zijn 34 fietsen gekeurd waarvan er
17 goed waren. De fietsen die niet zijn goedgekeurd, misten vooral een bel of hadden een niet
werkende koplamp. Wij hopen dat jullie ervoor zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk weer veilig de
weg op kunnen met goede en veilige fietsen!

Sinterklaasvoorstelling 2018
Vanuit de bibliotheek kwam de vraag of we jullie wilden attenderen op de Sinterklaasvoorstelling van
2018. Deze voorstelling heet ‘Het ondeugende Pietje’ en is voor kleuters en peuters. De voorstelling
is van poppentheater Jinky’s Mikmak en vindt plaats op zondag 25 november om 11.00 uur in de
Bibliotheek Coevorden en op dinsdag 27 november om 15.30 uur in Bibliotheek Sleen.
De toegang is gratis.
Pietje is stiekem niet met de andere Pieten mee gegaan, om cadeautjes rond te
brengen. Hij gaat vliegeren en komt bij een piraat terecht. De piraat heeft nog
nooit bezoek gehad van Sint of Piet, eigenlijk houdt hij helemaal niet van bezoek,
eigenlijk houdt hij alleen van mopperen. Maar toch worden ze vriendjes.

Tevredenheidsonderzoeken
Vorige week hebben alle oudste kinderen van elk gezin een brief mee gekregen met daarop codes voor
het oudertevredenheidsonderzoek. Voor ons zijn de uitkomsten van dit onderzoek van grote waarde.
We gebruiken ze onder andere voor de verdere schoolontwikkeling. De resultaten zijn echter pas
zinvol als zoveel mogelijk ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Dit duurt slechts 10 minuten. We
hopen dan ook op uw medewerking te kunnen rekenen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 vullen op
school de vragenlijsten in. Zo hebben we ook vanuit de kinderen een beeld van hoe zij tegen de school
aan kijken.

Brandweerdag en ontruiming
Vorige week dinsdag hebben we de brandweer op bezoek gehad op school.
Ook hebben we ’s middags een ontruimingsoefening gehad. Er werd een
erg interessant verhaal verteld en ook Smokey was weer van de partij.
De oefening ging goed. We weten weer welke punten we in de gaten
moeten houden, maar we hopen natuurlijk dat we dit alleen bij oefeningen
hoeven te laten zien.
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Nationaal schoolontbijt
Donderdag 8 november zijn we de schooldag gestart met het nationaal schoolontbijt. We hebben met alle kinderen samen ontbeten in de gemeenschappelijke
ruimte. Dit was erg gezellig en de kinderen hebben heerlijk gesmuld.

De natuur in
Op vrijdag 16 november is groep 5/6 met Arie Koopman het bos in geweest. Ze gingen op zoek naar
botjes, vogels en alles wat de natuur maar interessant maakt. Het was een interessante ochtend met
veel informatie en een leuke middag in het bos. Er is veel gezien en geleerd!

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 of heeft u misschien al informatie ontvangen.
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.

Nieuwe leerlingen
We hebben weer enkele nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Joas van der Spoel is 17 november vier
jaar geworden en zit nu bij de kleuters. Joas nog gefeliciteerd en veel plezier bij ons op school! Jarno
Alting wordt 28 november vier en is aan het proefdraaien. Veel plezier en alvast gefeliciteerd!

Oud papier
Voor het halen van oud papier zijn wij
hulp nodig van de volgende ouders:

Belangrijke data:



Armin Kootstra

26 november t/m 30 november: Kijkweek



Sanne Prins

5 december: Sinterklaasviering



Luuk & Noud Stegen



Thomas Hilhorst

Bij verhindering graag zelf zorgen voor
vervanging.

