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Schrijversbezoek
Op maandag 19 november gaan de kinderen
van groep 6/7/8 naar de bibliotheek. Daar zullen
ze schrijver Geert-Jan Roebers ontmoeten die zal
vertellen over zijn werk als kinderboekenschrijver.
We gaan er op de fiets naar toe.

Agenda
08-11 Audit
10-11 Oud papier
19-11 Schrijversbezoek, groep
6/7/8 naar de bieb, 10.00 uur
We gaan op de fiets!
21-11 Lootjes trekken groep
6/7/8

Tien-minutenavond
Op donderdag 22 november is de eerste tien-minutenavond van dit
schooljaar. De kinderen krijgen nog geen rapport. Toch vinden wij het
belangrijk om na deze eerste maanden in de nieuwe groep van
gedachten te wisselen met ouders over de resultaten en het
welbevinden van de kinderen. Uw kind krijgt vandaag een uitnodiging
mee.

Lootjes trekken
Op woensdag 21 november trekken de kinderen van groep 6/7/8 lootjes
voor Sinterklaas. Het is de bedoeling dat de kinderen een cadeautje
kopen, een surprise maken en een gedichtje schrijven. Voor het kopen
van het cadeautje krijgen de kinderen € 5,00 van school. We willen
graag het aankoopbonnetje retour.

Kerstactie
Op zaterdag 15 december van 10.00 tot 13.30 organiseert de ouderraad
in samenwerking met de ouderraad van OBS School 75 een kerstactie.
Net als vorig jaar wordt huis aan huis suikerbrood en droge worst te koop
aangeboden. Wie kan helpen kan zich opgeven bij juf Nelleke of bij
Monique Meijer, tel 06 27742899.

Bijbelrooster
week 46-48: verhalen over Simson
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22-11 Tien-minutenavond

Verjaardagen
10-11 Ines en Ties uit groep 6

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 22 november.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
Bloembollen planten met de
burgemeester

Kleuternieuws
Letterkoffer: Aaron
Letter: P
Thema: Sinterklaas
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