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Sinterklaas
Overal in de school zien we Sinterklaasversieringen: kleurige cadeaus en pakjes,
schoorstenen met pietjes, een schoen met een brief en jute zakken met spullen.
Elk jaar weer een gezellige tijd voor de kinderen, de ouders en de teamleden.
Bedankt ook inpak-ouders (Selda, Betül, Selvinaz, Angelita en Rabia) die Sinterklaas
helpen om het feest weer te laten slagen!
Aanstaande woensdag, 28 november gaan de kinderen van de kleutergroepen,de
groepen 3 en 4 hun schoen zetten.De groep van juf Ilona gaat een schoen in elkaar
knutselen. De kinderen van de andere groepen kunnen aanstaande maandag en
dinsdag een schoen (met naam) mee naar school nemen.Wat zal er aanstaande
donderdag in al die schoenen zitten?
Schooltandarts
Dit loopt goed en samen met de tandartsassistente Petra zien we de hele dag door
een of meer kinderen door de school lopen naar of terug van de tandarts. Deze
week stond er ook een bestelbus met fotoapparatuur om een aantal gebitten in beeld
te brengen. De behandelkamer is heel gezellig gemaakt voor de kinderen en
tandarts Stefanie is super aardig voor de kinderen.
Belangrijk!
Soms is er gedoe tussen kinderen onderling of tussen kinderen en ouders. Dit kan
binnen de school zijn, op het plein en in enkele gevallen buiten de school. Vriendelijk
en heel dringend verzoek: als er gedoe is, laat het door de school regelen! De school
is verantwoordelijk en wij hebben de taak om alles goed te laten verlopen.
Anne Frank Huis
De groep van meester Jop en meester Youri is afgelopen week naar het Anne Frank
Huis gegaan samen met de vader van meester Jop. Het was indrukwekkend om

mee te maken voor de kinderen en de volwassenen. En bedankt vader van meester
Jop!

Nieuw schoolplein
Het Voorlopig Ontwerp is ingediend en goedgekeurd naar een Definitief Ontwerp. Dit
betekent dat we na de vaststelling van het definitieve verhaal aan de slag kunnen
gaan met de uitvoering van het plan.
In de teamruimte hangen (meteen links) tekeningen van het ontwerp. Eigenlijk zijn
het een aantal ontwerpen door de verschillende speel- en ontdek-plekken. Ga een
keer kijken hoe het plein gaat worden als het werk klaar is!
Groep 1-2A en ouderhulp
Elke week op maandag komt Meryam, op dinsdag helpt Charlotte, op woensdag is
Miné aanwezig en op vrijdag Nancy. Voor op de donderdagmorgen (van 8.30 tot
11.30 uur) zoeken we nog een hulpouder. Wie komt ons helpen in groep 1-2A?
Jump-in zoekt een ouder om te assisteren (herhaling)
Vanaf 8 februari 2019 start de tweede periode van Jump-in. Voor op de
vrijdagmiddag zoeken we een ouder die van half drie tot half vier kan komen
assisteren en die aanwezig is voor de veiligheid. De sportlessen worden gegeven
door een instructeur, maar als er iets mis gaat dan is er een tweede volwassene
nodig om te helpen. Wie vindt het leuk om te assisteren en een uur aanwezig te zijn
op die vrijdagmiddagen?
Medezeggenschapsraad (MR) op 28 november 2018
Komende week komt de MR weer bij elkaar. We hebben een goed gevulde agenda.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

