Nieuwsflits 4

1 november 2018

november 2018
Datum
woensdag 14 november
woensdag 14 november
dinsdag 27 november
woensdag 28 november
december 2017
Datum
dinsdag 4 december
woensdag 5 december
donderdag 6 december
woensdag 19 december
vrijdag 22 december

Titel
Start schoolfruit
Medezeggenschapsraad
19.30 uur
Algemene ledenvergadering
oudervereniging 20.00 uur
Kijkje in de klas 12.00 uur

Titel
Rapport groep 3 t/m 8
Sint op school
Studiedag leerkrachten
(leerlingen zijn vrij)
Kerstdiner op school
17.30-18.30 uur
Kerstviering, ’s ochtends in de
kerk. Start kerstvakantie om
12.00 uur

Voor
Alle leerlingen
Leden medezeggenschapsraad,
directie en geïnteresseerde ouders
Alle ouders
(aparte brief van de
oudervereniging volgt)
Alle leerlingen en ouders

Voor
Alle leerlingen
Alle leerlingen
Alle leerlingen
Alle leerlingen
Ouders zijn welkom op het plein
Alle leerlingen
Ouders, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom.

Inhoud
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Schoolfruit vanaf 14 november
De schommel van de leerlingenraad staat op het schoolplein
Kijkje in de klas
MTM Kidsrun Malden
Parkeren bij de school
Ontruimingsoefening tijdens overblijven

1. Schoolfruit vanaf 14 november
Het is gelukt om ‘EU-schoolfruit” te ontvangen voor onze leerlingen. Vanaf 14
november tot 18 april ontvangen we voor alle leerlingen op school groente en fruit op
de woensdag, donderdag en vrijdag. Dit betekent dat u vanaf 14 november op
woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit hoeft mee te geven aan uw kind voor het
pauzemoment in de ochtend. Lekker en gezond!
2. De schommel van de leerlingenraad staat op het schoolplein
Hij staat er! De schommel is geïnstalleerd op het schoolplein en wordt al volop
gebruikt. De leerlingenraad mag apetrots zijn op dit resultaat. Ze hebben zelf
nagedacht over een rooster, zodat alle leerlingen op school er gebruik van kunnen
maken. Veel dank ook aan Pierre Hopman voor de hulp bij de realisatie voor onze
leerlingen.
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3. Kijkje in de klas
Dit schooljaar zijn er weer verschillende momenten om in de klas van uw zoon/dochter
te komen kijken. We bieden ouders deze mogelijkheid om te zien hoe het er in de klas
aan toe gaat en wat er allemaal gemaakt wordt door de kinderen. Op woensdag 28
november is de eerste mogelijkheid om 12.00 uur. Komt u ook een kijkje nemen in de
klas? En om alvast te noteren in uw agenda; in de week van 14 t/m 18 januari en 8 t/m
12 april kunt u lessen bezoeken, de leerkracht hangt dan vooraf inschrijflijsten op bij
de ingang van de klas.
4. MTM Kidsrun Malden
Misschien heeft u de flyers al gezien, zondag 4 november is de MTM Kidsrun in Malden,
als onderdeel van de bosloop Malden. De MTM Kidsrun is voor alle basisschoolleerlingen
in onze gemeente een gratis sportevenement. Ook dit jaar stellen we onze shirts
beschikbaar voor de leerlingen die deelnemen. De shirts liggen klaar op het podium.
Kijk voor meer informatie op www.bosloopmalden.nl
5. Parkeren bij de school
Brengt u uw kind met de auto naar school en loopt u mee naar het schoolplein of mee
naar binnen? Maak dan gebruik van de parkeergarage onder de school, of van de
parkeerplekken op het kerkplein.
6. Ontruimingsoefening tijdens overblijven
Aankomende week zal er een ontruimingsoefening zijn tijdens het overblijven. Zo
oefenen we met de kinderen wat ze moeten doen als het brandalarm afgaat.
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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