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do 10 november:  19.00-21.00 uur: Sint-versieravond 

vr 11 november:   Lootjes trekken voor Sint in bovenbouw 

di 15 november:  Groepen 5 Project Plaatselijke figuren 

di 15 en wo 16 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

wo 16 november:  Groep 6 Project Plaatselijke figuren 

ma 21 november:  Kleuters ’s middags vrij 

ma 21 november:  20.00 uur: Ouderraad 

do 24 november:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

ma 5 december:  Sintfeest 

vr 16 december:  Groepen 4, 5 en 6 naar Studio Snugger 

wo 21 december:  Kerstviering 

vr 23 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie voor alle groepen 

 

 

 
 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Verbinden. 

Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en 

over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers. 

Groepen 1 t/m 4:  

Jozef is de liefste zoon (Genesis 38); Jozef in huis bij Potifar (Genesis 37 en 39). 

Groepen 5 t/m 8:  

Familieband  (Genesis 37, 1-11); Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 38, 7-20 en Genesis 

39, 1-6).  

 

 

 

 

Vanaf maandag 14 november a.s. verwachten we de dozen op school. Laten we afspreken om 

ze op dezelfde plekken als voorgaande keren te verzamelen: bij de hoofdingang naast het 

folderrek en in de hal in de buurt van de groepen 3 en 5B. Dat kan de hele week. Uiterlijk 

maandag 21 november verwachten we alle dozen in school. 

 

 

  

 

Als het goed is, ziet de school er morgen anders uit dan vandaag, want deze avond 

verwachten we voldoende ouders om ons te helpen bij het versieren van de 

school.  
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Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 
 

 
 

 

De ouders van onze leerlingen in de groepen 1 t/m 4 hebben inmiddels de uitnodiging voor 

het tienminutengesprek van volgende week dinsdag of woensdag ontvangen. Wanneer dat 

nog niet het geval is, doet u er verstandig aan om even contact op te nemen met de 

leerkracht van uw kind. 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

P.S. 

De afgelopen drie weken vonden op donderdagmiddag de doemiddagen voor de groepen 3 t/m 8 plaats. 

Het was weer een groot succes, mede door de enthousiaste inzet van heel veel begeleiders. Heel erg bedankt! 

Hieronder een impressie van bootcamp, solderen en graffiti. 

 

 


