nieuwsbrief 8 - week 48
Sinterklaas
Ondertussen is de school al weer in Sinterklaassfeer.
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek
brengen aan de school. We starten deze dag zoals
gewoonlijk in de klas. Voor groep 1 t/m 5 vindt de
sinterklaasviering in de speelzaal plaats. De groepen 6
t/m 8 houden surprise. Sinterklaas komt ook even langs
de bovenbouwgroepen.
Uiteraard verheugen we ons hier ontzettend op!
De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor in de kleine pauze.
Op woensdag 6 december zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.

Schoolraad
Op onze school is ervoor gekozen de MR uit te breiden met adviserende ouders. Samen
vormen zij “de Schoolraad”. Zij vertegenwoordigen de ouders van de kinderen en de
leerkrachten van onze school.
Mocht u meer willen weten over de Schoolraad, kunt u deze informatie vinden op de website
van de school: www.sintjanbaptist.nl U vindt daar o.a. informatie over wie de leden van de
Schoolraad zijn, hoe een Schoolraad werkt, welke onderwerpen er aan bod komen en
wanneer er vergaderd wordt.
Vernieuwde typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m
8, De Typetuin start met een naschoolse cursus en wel op woensdag
7 maart 2018 om 12:30 uur. Schrijf in voor 1 januari 2018 en
ontvang een aantrekkelijke korting! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
Zie bijlage voor meer informatie.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin
Materiaal buitenspel gr 3 t/m 8
Om het samenspel tijdens het buitenspelen te stimuleren zijn er kliko’s met
buitenspelmaterialen aangeschaft. Elke groep heeft een eigen kleur kliko; voor de groepen 3 4 (blauw), 5-6 (geel) en 7-8 (zwart). Alle materialen zijn tijdens een (gym)les geïntroduceerd.
Zodat alle leerlingen weten welke spelen ze kunnen doen en hoe om te gaan met de
materialen.
Ook is ook een aparte kliko met spelmateriaal voor de overbijfleerlingen.
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Terugblik optreden Blaasbende
Op 14 november gaf groep 6 een spettend optreden in D’ouw school.
Nogmaals complimenten allemaal! We hebben genoten!

Kinderopvang NummerEen
In een bijlage vindt u informatie van Kinderopvang NummerEen.
Onderwerpen zijn o.a. kinderraad, Sinterklaas en bso.

Agenda:
-

30 november:
1 december:
5 december:
6 december:
12 december:
13 december:
21 december:
22 december:

rapportbesprekingen
fietscontrole gr 6-7-8, om 8.30 uur
Sinterklaas op school
studiedag
Indien de staking door gaat, is de school dicht
workshopdag
Kerstviering
12.15 uur begin kerstvakantie

-

8 januari:
12 januari:
19 januari:

weer naar school
juffendag, meer informatie volgt nog
studiedag

Volgende schoolraadvergadering: dinsdag 9 januari om 20.00 uur

Bijlage:
- Typetuin
- Kinderopvang NummerEen
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