WEEKINFO 14 november 2019
Agenda november /december

1e ouder contactmoment
In de week van 18 t/m 22 november is het eerste (facultatieve) oudercontactmoment. De lijsten om in te schrijven hangen al in de hal. Voor u als ouder
goed om te weten dat in deze gesprekken de focus ligt op het sociaalemotionele aspect. Hoe gaat het in de groep? Wat zien we in de klas? Als we
ons zorgen maken over een bepaald vakgebied, zullen we deze zorgen vanzelfsprekend met u delen. In het begin van het jaar zijn er nog maar weinig
resultaten bekend, dus scores zijn er nog niet en kunnen dus ook niet besproken worden.

18 t/m
22 nov.

1e oudercontactmoment

25 nov.

Groep 5/6 bezoek project
“Veerkieker”

28 nov.

Creatieve voorstelling 1/2

2 dec.

MR-vergadering

5 dec.

Sinterklaas

Schoolfruit

9 dec.

GGD-schoolarts
Groep 2

9 dec.

OV–vergadering

17 dec.

Creatieve voorstelling 7/8

19 dec.

Kerstviering

20 dec.

Kinderen om 12.30 vrij

21 dec t/m
4 jan.

Kerstvakantie

Deze week zijn we gestart met het schoolfruit project, via onderstaande link
kunt u zien wat er welke week geleverd wordt;
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/
Deelname-2019-2020/De-wekelijkse-levering/
Gebr.-Van-Aarle-B.V..htm
Deze week werd er onder andere Kaki fruit aangeboden, verrassend lekker vonden de kinderen!

Schoolbibliotheek
Op dinsdag 10 december wordt onze schoolbibliotheek omgewisseld, we krijgen dan een nieuwe kast, met een nieuwe collectie. Dit houdt in dat we alle
boeken graag vóór 3 december weer op school hebben, zodat we deze weer
netjes en volledig kunnen doorgeven aan de volgende school.

Sinterklaas
Sinterklaas is weer bijna in het land. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben in de klas met de
juf hun verlanglijstje ingevuld en de kinderen van groep 5 t/m 8 zullen deze week lootjes
trekken. Op donderdag 5 december zal de Sint ook een bezoek brengen aan de Oosterbrink.
We houden u de komende weken op de hoogte
over de invulling van deze dag.

Schoen zetten
Alle kinderen mogen op donderdag
21 november hun schoen op school zetten!

Kerst filmmiddag
Vrijdag 20 december organiseert ’t Brinkhuus een kerst filmmiddag voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar!

Programma Entree: €2,00
12:30 vertrek vanuit school met begeleiding

12:45 broodje eten (wordt geregeld!)
13:30 start film
15:30 einde film, kinderen kunnen opgehaald worden.
wordt terug gebracht.

BSO

Opgave formulier hangt bij de ingang van school (dit
i.v.m. inkopen broodjes en traktaties).

Oud Papier schema

Datum

Ouders van:

Ouders van:

Tijd

Reserve

16 november

Denise Oukes

Julian de Boer

9.00 uur

Veerle Huisman

21 december

Noëlla Meurs

Wessel Slager

9.00 uur

Floor Veenstra

18 januari

Joey de Jong

Morres Bruursema

9.00 uur

Yannick de Lang

15 februari

Jarno Oostra

Jorrit Jorritsma

9.00 uur

Bowie Peters

21 maart

Annemarijn Kea

Sophie Donker

9.00 uur

Elisa de Lange

18 april

Dean Lodewijk

Jarno van Daatselaar

9.00 uur

Emma From

16 mei

Sem Spijker

Sarah Derks

9.00 uur

Nynke Gutterswijk

20 juni

?

Jurre Mulder

9.00 uur

Jeffrey Betten

18 juli

Amber Bambacht

Geovanny van Lingen

9.00 uur

Laura van Sluis

15 augustus

Silke Rook

Mirte de Vries

9.00 uur

Celine Veenstra
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