Jaargang 8 nummer 8 – 20 november 2020
Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebook pagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
Sinterklaasviering op school
U kunt in het Sinternieuws lezen hoe
4 december eruit gaat zien. Ondanks
alle Coronamaatregelen willen wij er
een mooie dag voor de kinderen van
maken. Er zal geen grote aankomst zijn
voor alle kinderen en de ouders in de
straat. De onderlinge afstand van alle
aanwezige volwassenen is dan niet te
waarborgen. Maar Sinterklaas zal
gelukkig wel een bezoek brengen aan
onze school, echter wat korter dan
gebruikelijk en omdat deze meneer
een wat oudere heer is, moeten we alle
afstandsregels goed in acht nemen.
Het programma van de dag is voor de
onderbouw wat korter dan gebruikelijk,
daarom zijn de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 om 12.00u uit. Deze
kinderen lunchen thuis. De kinderen
van de groepen 5 t/m 8 hebben wel tot
14.00u school, dan is er genoeg tijd
voor de surprises. Mocht uw kind in
groep 1 t/m 4 zitten en krijgt u het niet
geregeld om uw kind om 12.00u op te
halen op 4 december geef dit dan
z.s.m. aan bij de leerkracht van uw kind.

Kerstviering op school
Binnenkort ontvangt u namens de
Kerstcommissie de informatie over
de kerstviering op school. Deze info
zult u digitaal ontvangen

Belangrijke data:
☺ Vrijdag 27 november
‘Speelgoedmiddag voor de kleuters’
☺ Maandag 30 november ‘MR’
☺ Vrijdag 4 december
‘Sinterklaasviering’

Absenties/te laat komen
We snappen dat het in deze donkere
maanden erg verleidelijk is om nog
even onder de wol te blijven liggen,
maar om 8:30 uur begint de
schooldag. De laatste weken zien we
steeds meer kinderen die, net na de
bel of zelfs tot 5 minuten na de bel,
op school verschijnen. Wilt u erop
letten dat uw kind op tijd binnen is,
zodat het niets van de les mist. Om
8:20 uur gaat de deur open zodat u
10 minuten heeft om uw kind naar
binnen te sturen. Houd er rekening
mee dat het voor sommige kinderen
ook nog even duurt voordat ze al
hun spulletjes hebben opgeruimd.
Om 8:30 uur gaat de bel en start de
les. De leerplichtambtenaar
controleert hier streng op en zal
stappen ondernemen bij
herhaaldelijk te laat komen. Mocht u
hier nog vragen over hebben, dan
kunt u altijd terecht bij de leerkracht
van uw kind of bij Judith Talboom, de
intern begeleider.

☺ Donderdag 10 december
‘A-teamoverleg’
☺ Woensdag 16 december
‘Kerstviering’
☺ Donderdag 17 december
‘Speelgoedmiddag voor de kleuters’
☺ Donderdag 17 december ontvangt
u de volgende nieuwsbrief
☺ Vrijdag 18 december t/m vrijdag
1 januari ‘Kerstvakantie’

EU-Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij als school
weer ingeloot voor het EU-schoolfruit.
Dit houdt in dat wij in de periode van 9
november 2020 tot en met 16 april
2021, 3 maal per week een gezonde
pauzehap gesponsord krijgen.
Deze pauzehap wordt gegeten op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeven de kinderen in
principe geen eigen tussendoortje mee
te nemen.

Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar doet onze school mee met
de Nationale Voorleeswedstrijd. De
voorrondes in de klassen zullen in
november gehouden worden.
De winnaars gaan in december strijden
om de titel ‘Voorleeskampioen’ van obs
de Noord.

Week van de Mediawijsheid
Jaarlijks wordt landelijk de ‘Week van
de Mediawijsheid’ georganiseerd. Dit
jaar was de ‘Week van de
Mediawijsheid’ van 6 november t/m
13 november. Het thema van deze
week; ''Wat is jouw digitale balans''.
Het doel is om aandacht te vragen
voor een kritische en bewuste
omgang met (sociale-) media.
Tijdens deze week hebben wij
met de leerlingen veel leuke en
leerzame activiteiten op het gebied
van media en mediawijsheid gedaan.
Zo werd o.a. het spannende
mediaspel MediaMasters gespeeld in
de groepen 7 en 8.

Gevonden voorwerpen
Mocht uw kind iets verloren zijn bij
ons op school, dan kan het zijn, dat
het terecht is gekomen bij onze
gevonden voorwerpen. Tot de
kerstvakantie blijven de gevonden
voorwerpen bij ons op school, maar
daarna gaan de ‘niet’ opgehaalde
spullen naar een kledingbank.
Mocht er iets van uw kind hierbij
zitten, geef het dan door aan de
leerkracht van uw kind.
Op de volgende pagina zijn de foto’s
toegevoegd van de gevonden
voorwerpen.

Gevonden voorwerpen

