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De weken vliegen voorbij. De drukke maar vooral ook gezellige tijden breken weer aan. Morgen is het Sint 
Maarten en het weekend erop volgt dan de intocht van de goedheiligman. Volgende week start de 
bovenbouw met de eerste week van het project Kleding en Sport. De ouders van deze leerlingen zijn 
hierover inmiddels persoonlijk geïnformeerd door de leerkrachten. U kunt ook binnenkort weer inschrijven 
voor een vorderinggesprek over uw kind.  

 
Voor op de kalender 
11 november     Sint Maarten  
13 en 14 november   Adrienne afwezig i.v.m. tweedaagse directietraining Meer Primair.  
15 november    Start schoolfruit 
16 november 8.00 uur –  9.00 uur Inloopochtend logopedie  
17 november    De school in 5 decembersfeer brengen, helpt u ook?  
 
 

Wie zijn binnenkort er jarig? 
 Guusje uit Groep 1/2 is jarig op 13 november  
Tom uit Groep 1/2 is jarig op 13 november 
Maartje uit Groep 5/6 is jarig op 27 november 
 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag! 
 
 

 Schoolfruit 
Vanaf 15 november starten de leveringen van het Schoolfruit. Dat 
betekent dat ook dit schooljaar weer voor 20 weken het fruit op de 
fruitdagen door ons verzorgd wordt. Dit geldt ook voor de 
kinderen die gebruik maken van de peuteropvang. De kinderen van 
de dagopvang krijgen altijd al fruit.  
De fruitdagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Op de 
dinsdag en de donderdag zult u het wel zelf moeten verzorgen.  
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Nieuwe boeken voor onze bieb! 
We hebben hele leuke nieuwe boeken voor onze schoolbieb. Alvorens deze door de kinderen geleend 
kunnen worden moeten zij gekaft worden. Wie wil een handje helpen? Het hoeft niet overdag in de bieb 
mag ook ’s avonds thuis! We hopen de boeken snel uit te kunnen lenen! Graag aanmelden bij iemand van 
het team of de ‘biebmoeders’.  
 

Gezonde school 
Denkt u er aan om geen pakjes en plastic flesjes 
mee te geven voor de drink- en lunchpauze?  
Beter voor het milieu en voor uw kind! 
Bedankt! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vanuit de kinderopvang 
Juf Laura en juf Dominique willen graag vaker activiteiten ondernemen met de BSO. 
Dit kan op locatie zijn maar ook buiten de deur. Het verzoek daarom om uw kind 
niet voor 17.00 uur op te halen. Zo kunnen de juffen een planning maken. Mocht u 
toch eerder willen komen dan zou het fijn zijn om dit voor 15.30 uur door te 
geven.  
Alvast bedankt! 
 

Oogstdienst 
Terugblik op de oogstdienst van 5 nov j.l. Georganiseerd door: kerk en school . 
  
Op school was veel fruit binnen gekomen, Evelyn’s Baby en Kleuterstal (Dappermarkt), By Spek en 
Versmarkt v/d Poel doneerden ook! 
Een aantal ouders hielp met het vullen van de zakjes (123 stuks). Deze stonden uitgestald in de kerk , en 
werden na de dienst rondgebracht. Geweldig deze hulp, vele handen maken licht werk. 
Het was een fijne dienst, de kinderen van Het Tonnekoor onder leiding van Conny Berbée zongen een 
aantal mooie liedjes waaronder: ‘De ketting van mijn leven’ en ‘Zullen we delen samen delen’. 
  
Simon Meiland deed verslag van zijn bouwreis naar Jogjakarta, waar hij vrijwillig meegeholpen heeft met 
het bouwen van een aantal huisjes . 
  
Na de dienst werd ds. Conny Berbée in het zonnetje gezet, (dit was een verrassing) op 4 november was het 
10 jaar geleden dat Conny aan onze gemeente werd verbonden .  
Voor iedereen stond er koffie, limonade en taart klaar. Zo werd er nog even gezellig nagepraat . 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  
24 november 
Fijn weekend! 

 


