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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 november a.s.

Nr. 6, 14 november 2019
Oud papier
Iedere maand wordt er oud papier ingezameld. Zonder de inkomsten van het oud papier kan de
school niet. De inkomsten vanuit schoolreisgeld en ouderbijdrage zijn niet genoeg. O.a. de
schoolreizen en het sinterklaasfeest worden betaald met het geld van het oud papier. Alle kinderen
profiteren van deze inkomsten. Daarom is dinsdagavond in de oudervereniging besloten dat we met
alle ouders het papier willen inzamelen. Samen dragen wij onze Dorpsschool!
U ontvangt binnenkort van ons (via mail en op papier) de planning voor ouderhulp bij het inzamelen
van oud papier. Ieder gezin wordt één keer per jaar ingepland.
Bibliotheekbezoek met ouders groep 1/2/3
Aanstaande maandagochtend 18 november gaan de kinderen van groep 1/2/3 een bezoek brengen
aan de bibliotheek. Alle ouders van de onderbouw zijn van harte welkom om mee te gaan. Alle
ouders van de onderbouw hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
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. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen in ieder geval surprises gaan maken.
Daarvoor krijgen zij van school € 5,00. Wanneer de kinderen het cadeau hebben gekocht, leveren ze
het bonnetje en eventueel wisselgeld weer in.
Spreekuur schoolmaatschappelijk Werk dinsdag 20 september 8.30u
Onze schoolmaatschappelijk werkster Romé Huisman heeft in onze school tweewekelijks een
spreekuur. Om 8.15u loopt zij ook op het plein, zodat zij, de kinderen en de ouders 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.
Schoolfruit
Iedere week hebben we op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. De kinderen hoeven dan
geen pauzehap mee.
Graag ontvangen de kinderen zoveel mogelijk kiwi-stickers (Zespri). We krijgen bij 150 stickers 10
nieuwe ballen!
Schoonmaakavonden
De geplande schoonmaakavond van november gaat niet door. Momenteel zitten we volop in de
verbouwing. Elke vrijdag wordt de school grondig schoon gemaakt. Wanneer de verbouwing klaar is
willen we graag uw hulp bij het schoonmaken van speel en leermaterialen.

Voor uw agenda
 16-11
 18-11
 28-11
 05-11
 06-12
 11-12
 19-12
 20-12

Intocht Sinterklaas
Versiercommissie Sint
OV-vergadering
Sinterklaasfeest
Versiercommissie opruimen Sint
Versiercommissie Kerst
Kerstfeest
Versiercommissie opruimen Kerst

De komende weken zijn jarig:
 15-11 Ferris gr.7
 27-11 Badr gr.5

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.

