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Gedragsregels
Iedere 2 weken staat in elke groep dezelfde
gedragsregel centraal. We noemen deze gedragsregel
ook wel de
Gouden Regel.
De Gouden Regel die we deze week op school
hanteren is

Voor groot en klein
Wil ik aardig zijn

Ouderbijdrage
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
op dit moment hebben we een groot gedeelte van de
ouderbijdrage van jullie mogen ontvangen.
Heel hartelijk dank daarvoor!
Diegenen die de bijdrage nog
niet hebben voldaan of vergeten
zijn de envelop in onze
‘postbus Ouderbijdrage’ te doen,
kunnen dit nog steeds doen.
Heel graag zelfs.

Re-share kledingactie
Bij de ingang aan de Engerstraat, bij
onze
fietsenstalling
staat een
kledingcontainer van Re-share.
Doordat deze container er nu
permanent staat kunt u dus elke
schooldag uw textiel, kleding en oude
schoenen in de daarvoor bestemde
container doen.
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Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten
bezoeken woensdagmorgen
5 december onze school.
De kinderen zullen Sint en Piet voor school zingend
opwachten.
De leerkrachten staan voor school met een grote
Sinterklaas staf met zijn / haar groepsnummer zodat de
kinderen weten waar ze moeten staan.
De ouders brengen de kinderen deze morgen dus niet
naar de klas. De ouders mogen natuurlijk de tas van de
kinderen binnen ophangen en het eten in het lokaal
neerleggen.
Wij willen de ouders vriendelijk vragen bij de bekers
voor school te gaan staan zodat alle leerlingen goed
kunnen kijken. (Blokkeer niet het zicht van de
leerlingen.)
Sinterklaas zal kort verwelkomd worden door iemand
van het managementteam.
Daarna gaan alle groepen met de leerkrachten naar
binnen waarbij de groepen 1t/m 5 via de voordeur naar
binnen gaan en de groepen 4-6, 6, 7 en 8 via de poort
naar binnen lopen.
De onderbouw brengt daarna een bezoek aan de
sinterklaas en zijn pieten en wij hopen natuurlijk dat
hij voor iedereen een leuk cadeautje uit Spanje heeft
meegenomen.
Belangrijke data:
Woensdag 05-12-2018 Sinterklaas op school
Donderdag 06-12-2018 Verjaardag Sinterklaas,
kinderen hebben vrij
Maandag 10-12-2018 ‘t Jozetje 7
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