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De herfst heeft echt definitief haar intrede gedaan. Het is tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:









Vandalisme
Oudergesprekken
Oud papier
Kinderboekenweek / Berneboekedei
Jubileum juf Afke
Sokken
Informatieve ouderavond
Voorronde Foardrachtskriich

Vandalisme
Een vervelend onderwerp om de nieuwsbrief mee te moeten beginnen, maar helaas is het de laatste tijd
een aantal keren voorgekomen dat er op het schoolplein of om de school sprake was van vandalisme.
Onder andere een regenpijp heeft het onderspit moeten delven. Ook zijn ramen en deuren besleurd met
modder. Erg jammer dat het gebeurd is, en ik zou iedereen willen vragen om (zo mogelijk) een oogje in
het zeil te houden buiten de schooltijden. Er hebben zich al wat mensen gemeld die ons wat namen
hebben doorgegeven van (mogelijke) daders. Met de ouders daarvan zal ik binnenkort het gesprek
aangaan.

Oudergesprekken
Maandag 7 en dinsdag 8 november worden er (facultatieve) oudergesprekken gehouden. U kunt een
afspraak maken om ’s avonds met de leerkracht van uw kind(eren) te spreken. Binnenkort ontvangt u
een uitnodiging hiervoor.
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Kinderboekenweek / Berneboekedei
16 Oktober werd weer de jaarlijkse Berneboekedei gehouden in Terherne. Zoals ieder jaar deed onze
school mee met de wedstrijd om een kinderboek af te beelden in een kistje. Het resultaat kunt u hieronder
zien.
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Jubileum juf Afke
Afgelopen september was juf Afke 25 jaar in dienst bij onze school en haar voorgangers. Hiervoor werd
zij natuurlijk even in het zonnetje gezet door onze directeur.

Sokken
Een verzoek vanuit de kleutergroep: wie heeft er sokken over? De winter komt eraan en dan hebben de
kleuters extra sokken nodig; niet alleen voor natte voeten, maar ook om als wanten te kunnen fungeren,
voor het geval iemand zijn of haar wanten is vergeten.

Informatieve ouderavond
Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al genoemd, wordt er op maandag 14 november een informatieve
ouderavond gehouden. Op deze avond kunt u informatie krijgen over het reilen en zeilen in de groep van
uw kind(eren). We beginnen om 20.00 uur en het streven is om 21.15 uur klaar te zijn.

Voorronde Foardrachtskriich
Donderdag 17 november wordt op school voor groep 5 t/m 8 de voorronde gehouden voor de
Foardrachtskriich. U bent ’s middags vanaf 14.00 uur van harte welkom om dit mee te maken.
Tot zover de nieuwsbrief van deze
maand!

“VOLGENS MIJ IS DE TOETS VOORAL VOOR DE
JUF, ZODAT ZE WEET WAT ZE DE VOLGENDE
KEER BETER MOET UITLEGGEN.”

