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Studiedag
Morgen, vrijdag 18 november, is er een studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
Deze studiedag staat in het teken van “Handelen in de praktijk” met als doel het onderwijs
voor de kinderen te optimaliseren en verbeteren.
Schoen zetten! (voor de VVE en groepen 1/2, 3 en 4/5)
Op dinsdag 22 november mogen de kinderen van de VVE en de groepen 1/2, 3 en 4/5
hun schoen zetten in de klas. Misschien dat er woensdag dan een leuk cadeautje inzit.
Zouden alle kinderen voor dinsdag 22 november een schoen willen meenemen naar
school?
Gym
Vanaf maandag 21 november hebben groep 1/2 en groep 3 weer gymles in het
speellokaal op school. Ouders van groep 3 hoeven hun kind dus niet meer op te
halen bij de Adelaarsweg om 14.00 uur maar gewoon op school.
Tevens willen wij u vragen te denken aan de gymkleren van uw kind!
Het komt te vaak voor dat kinderen geen gymkleding bij zich hebben. De regel is
dat bij 3 keer vergeten een kind een keer NIET mag meedoen aan de les. Ook zijn
er veel kinderen die geen gymschoenen hebben. Het is hygiënischer ze wel aan te
hebben, per ongeluk op elkaars tenen staan is minder pijnlijk en de gymvloer wordt
ook weer kouder door het weer. Klittenbandschoenen zijn onder andere te koop bij van
Haren op het Buikslotermeerplein.

Ontbijt-informatieochtend vrijdag 25 november in de ouderkamer
Vrijdag 25 november om 9:15 wordt er in de ouderkamer een ontbijt-informatie ochtend
georganiseerd. De ochtend gaat over de opvoeding van kinderen die opgroeien in twee
culturen. Wilt u onder het genot van een ontbijt meer horen over dit onderwerp of heeft u
vragen hierover? Dan bent u van harte welkom.
Hopelijk tot dan!
Agenda
18 november
25 november
29 november

Studiedag (alle kinderen vrij)
Rapport mee
Rapportgesprekken

Jarig!
20 november
26 november

Adam El Mennari
Dmitry Logunov

Groep 3
Groep NK 3

