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Agenda:
Geen agendapunten.

Oudergesprekken
In de week van 28 november tot en met 1 december
vinden voor de groepen 2 t/m 8 de oudergesprekken plaats, waarin we het welzijn en de
ontwikkeling van uw kind(eren) bespreken. Deze gesprekken worden ’s middags na school en
’s avonds gehouden. Hieronder staat vermeld op welke momenten deze gesprekken voor de
groep van uw kind plaats vinden.
 Groep 2 t/m 4 : dinsdag 29 november en donderdag 1 december 2016
 Groep 5 t/m 8 : maandag 28 november en woensdag 30 november 2016
De gesprekken van groep 3 van juf Nioor vinden op maandag 28 november en
donderdag 1 december plaats, dit in verband met haar Masterstudie.
Vandaag hebben alle kinderen een brief meegekregen met daaraan een antwoordstrookje.
De planning voor de gesprekken wordt gemaakt aan de hand van deze strookjes. Om de
planning vooraf zo goed mogelijk te kunnen organiseren, vragen we u dit strookje ingevuld
bij de leerkracht van uw kind in te leveren. Indien u op een bepaalde dag niet in staat bent
om naar school te komen, kunt u dit hierop aangeven. We gaan ons uiterste best doen om
hier dan rekening mee te houden. Omdat het altijd een hele klus is, kunnen we hierin niets
garanderen. U kunt ons hierbij helpen door een ruime beschikbaarheid aan te geven.
Graag ontvangen wij deze strookjes uiterlijk maandag 21 november retour. Mocht u op
alle momenten in staat zijn om met ons in gesprek te gaan of als het u niet uitmaakt
wanneer u ingepland wordt, willen wij u nadrukkelijk vragen toch het strookje in te leveren.
Als u geen briefje inlevert, gaan wij er van uit dat u op alle dagen en tijden beschikbaar
bent.
U ontvangt van ons uiterlijk 25 november een brief met de definitieve tijd voor het
gesprek.
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Vughtse Dance Battle.
Ook dit jaar organiseren de combinatiefunctionarissen van Move Vught weer de Vughtse
Dance Battle. Ook dit jaar doet onze school weer mee. De afgelopen twee jaar hebben de
kinderen van onze school laten zien dat zij over veel danstalent
beschikken. Het eerste jaar heeft De Wieken de battle zelfs
gewonnen. Aan deze wedstrijd mogen kinderen meedoen van de
groepen 6 en 7.
De Vughtse Dance Battle zal op vrijdagavond 24 maart 2017 plaats
vinden in Theater de Speeldoos. Er is dit jaar een kleine wijziging ten opzichte van vorig
jaar in het aantal leerlingen dat mag deelnemen. Dit jaar kan er een groep van 15 leerlingen
(minimaal 10) meedoen. Bij het bereiken van het maximaal aantal kinderen hebben
leerlingen uit groep 7 voorrang op kinderen van groep 6.
Vanaf 6 februari komt er iedere week tot 24 maart (met uitzondering van de
carnavalsvakantie) een dansdocent op school om met de groep leerlingen een dans te gaan
oefenen. Verdere informatie volgt later.

Oproep.
Voor de Sinterklaas knutsels voor de kleuters zijn wij op zoek naar:
- lege keukenrollen
- lege melkpakken
- lege doosjes

Let op!! Aangepaste schooltijd op donderdag 22 december!!!
Op donderdag 22 december hebben we kerstviering op school.
Aangepaste schooltijden; de kinderen zijn die middag vrij, maar komen ’s avonds van
17 uur (poort gaat open om 16.45 uur) tot 19 uur naar school (kerstdiner).
Oproep: Versieren school voor Kerst
De Sint is nog in het land, maar we zijn ook al volop bezig met de kerstvoorbereidingen.
Dus……….Wie o wie wil ons helpen de school te versieren voor Kerst.
Op woensdag 8 december om 12.30 uur. (verzamelen op de onderbouwlocatie)
Wanneer u kunt helpen, geef dit dan even door aan juf Simone of juf Gerdy.
Het kan ook via de mail: s.vanoosten@dewieken.com , g.ras@dewieken.com of
cinbir@hotmail.com
De kerstcommissie.

Oproep kerstkoor!!
Welke ouders vinden het leuk om tijdens onze kerstviering op vrijdag 23 december een
koor te vormen!
Opgeven kan via cinbir@hotmail.com
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Scholenvolleybaltoernooi voor de groepen 4,5,6,7 en 8!
Het jaarlijkse scholenvolleybaltoernooi vindt dit jaar plaats op zondag 22 januari 2017.
Het is de bedoeling dat de groepen 4,5 en 6 voor de middag volleyen (van ongeveer
9:30/10:00 tot ongeveer 14:00 uur) en de groepen 7 en 8 aansluitend, dus in de middag
spelen tot ongeveer 17:00 uur.
Het scholenvolleybal is volleybal met aangepaste regels. Je speelt op een klein veld 4 tegen
4 en bij de groepen 4,5 en 6 maakt bijv. gooien en vangen nog deel uit van de regels.
Iedereen kan dus meedoen!
Je kunt je per team opgeven (5 of 6 personen en 1 of 2 coaches) of alléén. Van iedereen
die zich met minder dan 5 spelers opgeeft, proberen wij nog teams te maken, zodat
iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.
Meld je dan uiterlijk 4 december aan via de mail (met je naam, groep) op het volgende
adres: s.vanoosten@dewieken.com. Vind je het makkelijker om je aan te melden via het
onderstaande strookje, lever deze dan ook uiterlijk 1 december in bij je juf of meneer.

Ik/wij willen graag meedoen aan het scholenvolleybaltoernooi op
zondag 22 januari 2017 :
1.

uit Groep :

2.

uit Groep :

3.

uit Groep :

4.

uit Groep :

5.

uit Groep :

6.

uit Groep :

Ik/wij hebben ook een coach geregeld, zijn/haar naam is:
1.

E-mail adres :

tel:

2.

E-mail adres :

tel:
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Verjaardagen.
19 november
20 november
20 november
22 november
23 november
24 november
24 november

Alainza
Elijah
Nomi
Thies
juf Marja
Elin
Bart

groep 6
groep 3-4
groep 6-7
groep 8
leerkracht
groep 5A
groep 6

INGEKOMEN STUKKEN:
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