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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 november a.s.

Nr. 6, november 2018
Bedankt!
In de afgelopen weken hebben we veel activiteiten gedaan. We mochten weer rekenen op veel hulp
van onze ouders. Alle hulpouders ontzettend bedankt voor jullie inzet.
Oud papier
Afgelopen donderdag werd er weer papier ingezameld. O.a. meester Hedzer en meester Johannes
stonden samen achterop de wagen. Willem, Gunay, Nico, Johan, Rob en beide meesters bedankt
voor jullie inzet! Jullie hebben weer een mooi bedrag voor onze leerlingen ingezameld.
U ontvangt binnenkort van ons de planning voor ouderhulp bij het inzamelen van oud papier. U kunt
uw voorkeuren nog doorgeven.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vFnHgnhF7kexMQlokAcaAjeMYa8iHEpFtWj0
NsFTQZFUN1FJMkQ0NFJOWE9WQjVKNVY3WDQ5QklVVS4u
Sinterklaas
Op 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. Alle leerlingen krijgen na de intocht van
Sinterklaas een brief. Hierin zal hij de kinderen precies vertellen hoe het Sinterklaasfeest op onze
school zal verlopen. Spannend! De postbode heeft inmiddels een grote doos met Sinterklaaskaarten
gebracht. Deze hebben we deels uitgedeeld in de klassen. Het ruilen en sparen kan dus beginnen!
Tostidagen
Volgende week is het tostiweek op school. In nieuwsbrief nr.5 staat alle informatie hierover.
Spreekuur schoolmaatschappelijk Werk dinsdag 20 september 8.30u
Onze schoolmaatschappelijk werkster Esther Hoekstra heeft in onze school tweewekelijks een
spreekuur. Om 8.15u loopt zij ook op het plein, zodat zij en de kinderen elkaar leren kennen. Doel
van het spreekuur is dat ouders hun vragen kunnen stellen over de ontwikkeling en het welbevinden
van hun kinderen thuis, op school en daarbuiten.
Oudergesprekken op verzoek
Op 19 en 20 november zijn de oudergesprekken op verzoek. Op dit moment kunt u met de leerkracht
van uw kind in gesprek over de voortgang en het welbevinden. Ook kunt u dit moment benutten om
de leerkracht meer over uw kind te vertellen, zoals wat uw kind buiten school interesseert, wat uw
kind bezighoudt of waar u zich zorgen over maakt. Als school denken wij graag met u mee, over de
totale ontwikkeling van uw kind. Het oudergesprek is op uw initiatief. Maak daarom gerust een
afspraak met de leerkracht van uw kind.

Voor uw agenda
 19-11
 20-11
 28-11

Oudergesprek op verzoek
Oudergesprek op verzoek
OV-vergadering

De komende weken zijn jarig:
 27-11 Badr gr.4

Gezond eten is belangrijk voor
een goede ontwikkeling. We
vinden het belangrijk dat er op
school gezond eten en drinken
is tijdens de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor
bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de groep.

