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Nieuwe leerling
Daniël, groep 3
Gabriel, groep 1/2B
Janeeta, groep 1/2B
Sami, Schakelklas
Liam, groep 1/2
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Kerstvakantie van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Goed gedaan
De thema’s voor de maand november van de sociaal-emotionele methode Goed Gedaan zijn:
‘Samen spelen en werken’ en ‘Druk, druk druk’.
De bijbehorende brief voor deze thema’s kunt u in het ouderportaal lezen.
Sinterklaas
Nog maar 7 weken en dan is de Sint weer hier,
Hij doet alle kinderen een groot plezier.
Groot en klein vinden zijn aankomst fijn,
Die ook op de Wereld zal zijn.
Daarom versieren wij het hele gebouw,
Vrijdag 15 november na 12.30 helpt elke man en vrouw,
Dus lieve ouders…doe niet flauw,
Kom lekker helpen, dan werken we gauw! (aanmelden bij
Annette/Corry/Bronwen)
En dan is het eindelijk Sinterklaas,
Op 5-12 ontvangen wij deze grote BAAS, (ouders en kleine
kinderen welkom)
Met pieten en kadootjes, zakken vol,
Groep 7-8 maken surprises, wat een lol. (meer info volgt via de
leerkracht)Deze dag neem je geen eten mee,
Pepernoten snoepen, das ok!
Hulpouders ondersteunen Sint tijdens zijn bezoek,
Dus meld je aan en kom in het GROTE boek!! (aanmelden bij Annette/Corry
/Bronwen)Kortom, vind je het leuk om mee te helpen en houd je van dit prachtfeest, dan zijn
er nu kansen genoeg om mee te doen, dan geniet je het meest!!!
Annette, Corry, Bronwen
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Open les gym
In deze nieuwsbrief willen we u graag uitnodigen voor
de open lesweek op maandag 13 januari en donderdag
16 januari 2020. Meester Arne zal zijn gymles zo
aanbieden dat ouders met hun kind mee kunnen
sporten. Via deze unieke actie zal Arne jullie als
ouder/verzorger meenemen in de wekelijkse structuur
van de gymlessen. Hij betrekt alle ouders actief in deze
structuur. Per klas kunnen er maximaal 10 ouders
meedoen. (Bij grote interesse kunnen we eventueel uitbreiden.) U moet wel op eigen
gelegenheid naar de gymzaal ‘sportcomplex het binnenveld’ komen.
Via de invullijst bij ingang van de klas kunt u zich hiervoor aanmelden.
Dit kan tot uiterlijk 29 november 2019.
Wel vragen we een respectvolle houding en geen ‘geklets aan de zijlijn’. Als ouder beweeg je
mee, help je waar nodig en uiteraard wordt een sportieve outfit en zaalschoeisel verwacht.
Met vriendelijke groet, Arne Hennink Docent bewegingsonderwijs bij Gymonderwijs de Vallei
Podiumfeesten
Podiumfeest groep 1/2A, 1/2B, groep 3 en groep 4
Vrijdag 15 november nodigen we alle ouders uit om te komen
kijken in het speellokaal.
Koffie en thee vanaf 11.15 uur in de hal, we starten om 11.30
uur met de voorstelling.
Tot dan! Juf Corry, Eeva, Rozlyn en meester Henk
Podiumfeest groep 5/6, 7/8 en Schakelklas
Vrijdag 22 november is er een podiumfeest voor de
bovenbouwgroepen en de schakelklas in het speellokaal.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Het begint
om 11 uur en zal tot ca 12.15 uur duren. Tot dan! Meester
Niels, juf Lianne en juf Annette.

Kerstviering
Donderdagavond 19 december is er een kerstviering op school.
Verdere informatie hierover volgt in de nieuwsbrief van
december.
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Oproep kosteloos materiaal
Wij zijn op zoek naar kosteloos materiaal, zoals:
toiletrollen, eierdozen, doppen, kurken, oude
kranten etc. Helpt u ons mee sparen? Dan kunnen
we weer lekker knutselen.

Beleid Kinderopvang Wageningen
Het beleid van Kinderopvang Wageningen is dat zij hun BSO-kinderen niet op komen halen
indien het afwijkende schooltijden en/of afwijkende -locaties betreft. Wilt u hier aan denken.

Waterdrinken op school
Het waterdrinken na de vakanties is zo’n groot succes dat wij het vanaf 2020 definitief door
gaan voeren in de school. Het goede voornemen voor 2020 wordt dus waterdrinken om 10
uur!
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