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Agenda:
Zaterdag 12 november:
Dinsdag 15 november:
Woensdag 16 november:

Sinterklaas komt aan in Nederland
Vergadering van de oudervereniging
MR-vergadering

Op tijd op school
Beste ouders en verzorgers,
We merken de laatste tijd steeds vaker dat kinderen (net) te laat op school zijn. Wij
willen hier aandacht voor vragen. Buiten het feit dat de leerplichtambtenaar hier scherp op
is, hechten we er veel waarde aan om op tijd met onze lessen te kunnen beginnen. De
eerste schoolbel is het teken dat kinderen naar binnen kunnen komen. Tot de tweede
schoolbel kunnen ouders, bijvoorbeeld bij de kleuters, de kinderen nog in de klas brengen.
Bij de tweede schoolbel gaat de leerkracht starten met de les. Wij willen jullie vragen hier
zorg voor te dragen. Bedankt voor de medewerking.
Willem Leermakers
Herfstwandeling.
Vrijdag hebben we met
groep 2D een heerlijke
herfstwandeling gemaakt
bij de IJzeren man. De
kabouters wilden ons hun
geheimen laten ontdekken
over veertjes,
paddenstoelen, bladeren
en nog veel meer. Het
zonnetje begon nog even
te schijnen en we hebben
heerlijk gespeeld. Ook
hebben we hard geroepen in de kabouterholletjes, maar we hebben geen kabouter gezien.
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Scholenzwemtoernooi.
Afgelopen weekend was de spanning in zwembad “Ouwerkerk” weer goed te voelen onder
onze zwemmers.
Voor groep 3,4 en 5 zijn: Luuk, Zelina, Tess, Valerie, Ruben, Ferran, Job, Mick Json,
Hildur, Yfke, Féline Julie, Miliana en Roos uitgekomen en hebben een mooie 4e plaats
kunnen behalen.

Op zondag waren de groepen 6,7 en 8 aan de buurt.
Fenna, Stan, Isa, Daphne, Mark, Chelsea, Zenno, Malek, Marijn, Bram, Nour, Jacco, Bart en
Imme heebn ook ontzettend goed gezwommen en uiteindelijke een 3e plaats kunnen
bemachtigen.
Hierdoor mogen we weer mee doen met de Regionale Kampioenschappen in (waarschijnlijk)
april.
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Schoolzwemmen.
Wij gingen naar het schoolzwemtoernooi. We verzamelden bij de rand van het zwembad.
We deden alle twee de rugslag. De Wieken werd derde.
Groetjes Yfke en Hildur.

Hallo allemaal,
we gingen naar het schoolzwemtoernooi en we verzamelden bij de rand van het zwembad.
We mochten eerst vrij zwemmen. Daarna moesten we allemaal verzamelen bij onze school .
Toen moesten we de schoolslag doen, daarna de borstkrabbel doen maar met een valse
start ! En we deden ook de vlottenrees, maar degene die op de mat lagen, die deden alleen
de mat niet omhoog !
Er werden ook medailles uit gedeeld. We vonden het allemaal leuk.
vriendelijke groeten Ruben en Roos van groep 5.

Verjaardagen
12 november
14 november
16 november
16 november
16 november
17 november

Nikki
meneer Willem
Lisa
Lina
Luc
Rik

groep 3-4
directeur
groep 3
groep 3
groep 5A
groep 1-2C
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INGEKOMEN STUKKEN:

Kom meehelpen bij Jeugdwerk Rozenoord
Word vrijwilliger op de woensdagmiddag
Na de heerlijke nazomer is nu de tijd gekomen voor meer binnen activiteiten. Gaan uw (klein)kinderen op
woensdag met plezier naar de hobbyclub van Stichting Jeugdwerk Rozenoord? Beleef zelf ook de
enthousiaste verhalen en kom meehelpen!
Wat kunt u doen?
Vrijwilligers helpen de kinderen bij het in elkaar zetten van werkstukjes. De oudere kinderen timmeren, de
jongste deelnemers houden zich bezig met andere vormen van handenarbeid. Hoe meer vrijwilligers er zijn,
hoe korter de kinderen hoeven te wachten tot ze hulp krijgen.
Doe ook mee!
Kom eens kijken hoe gezellig het is op woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Of neem contact op met
coördinator Joost Aarts via (073) 656 01 60 of 06 10 60 19 48 voor meer informatie.
Niets voor u, wel voor uw (klein)kinderen? Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn woensdags van harte welkom
om mee te knutselen!
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Ingezonden door Prins Hendrik
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