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Ouderavond
Op donderdagavond 19 oktober hebben ouders en team o.l.v. Hennie
Hallink van Ouders van Waarde gesproken over schooltijden en de
kansen en zorgen die er op dit gebied zijn.
Het was een informatieve avond, waarbij ouders en team op een open
manier en in een plezierige sfeer met elkaar in gesprek gingen.
De uitkomsten van deze avond zullen in het team en in de MR
besproken worden. U zult via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden
worden van de vervolgstappen inzake dit onderwerp.

Groep 2
Vanaf dinsdag 14 november gaan de kinderen van groep 2 elke
dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur naar juf Albertine. Zij gaat met
de kinderen aan de slag met letters en woorden, met hakken en
plakken, met rijmen, met tellen, kortom met alle vaardigheden die de
kinderen in groep 3 nodig hebben. We hebben de afgelopen jaren
gemerkt dat dit uurtje in de week heel effectief is.
De kinderen van groep 3/4/5 gaan op dat moment met juf Pauline naar
“De Splitting”. De kinderen krijgen gymles van meester Stefan.

Agenda
10-11 Lampionnenshow,
11.30 uur
11-11 Oud papier
15-11 Podiumplan groep 1/2
16-11 10-minutenavond
17-11 Groep 6/7/8 naar de bieb,
schrijversbezoek, 10.00 uur.
We gaan op de fiets!
20-11 t/m 24-11 Week van de
Mediawijsheid
20-11 Lootjes trekken groep
6/7/8

Lampionnen

24-11 Trefbaltoernooi groep 5/6

Op vrijdagmorgen 10 november om 11.30 uur mogen de kinderen hun
lampion laten zien aan alle andere kinderen en aan de ouders. We
hopen dat u in de gelegenheid bent om even te komen kijken.

Verjaardagen

Kerstactie

10-11 Ines en Ties uit groep 5

Op zaterdag 16 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.

Mediamasters
Van 17 t/m 24 november is het de week van de Mediawijsheid. Tijdens
deze week spelen we met de kinderen van groep 6/7/8 het spel
“Mediamasters”. Door het spelen van het spel maken de kinderen kennis
met de kansen en gevaren van media. Ook thema’s als reclame,
cyberpesten, vloggen en online gedrag komen ter sprake.
Aan het eind van deze week, op vrijdagmiddag 24 november, komt
Mirelle Kloosterman de kinderen van groep 5 t/m 8 een les over vloggen
geven.
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Trefbaltoernooi groep 5/6
Op vrijdagmorgen 24 november doen de kinderen van groep 5 en 6
mee met een trefbaltoernooi in “De Splitting”. Het toernooi wordt
georganiseerd door meester Stefan. Het toernooi begint op 9 uur en
duurt tot 12.00 uur. De kinderen gaan rechtstreeks naar de sporthal en
kunnen om 12.00 uur direct naar huis gaan.
We zijn op zoek naar een ouder die één van de twee teams wil
begeleiden.

Brigadier en oud papier
Welke ouder wil één keer per jaar op een zaterdagmorgen van 8.30 uur
tot ongeveer 12.00 uur helpen bij de inzameling van het oud papier?
Ook zijn we nog op zoek naar ouders die ons brigadier-team willen
komen versterken: een reserveouder voor de dinsdagmorgen en
donderdagmiddag.

Kort verslag GMR vergadering 17 oktober 2017
De GMR heeft voor deze vergadering Directeur-Bestuurder a.i.,
Jacqueline Mulder uitgenodigd voor een toelichting op de stand van
zaken ten aanzien van de fusie. De fusie is bijna rond, het wachten is
nog op antwoord van de overheid, deze wordt één dezer dagen
verwacht.
Een delegatie van beide GMR-en heeft kennis gemaakt en ze hebben
met elkaar gesproken over de samenstelling van de GMR na de fusie.
Dit is met onze GMR besproken tijdens de vergadering jl. en de GMR
heeft haar gezamenlijke standpunt daarover bepaald.
Verder is het beleidsstuk “Veiligheid” aan de orde geweest:
hierin staat aangegeven hoe de scholen van CONOD omgaan met
sociale veiligheid. In dit plan is ten behoeve van alle scholen beleid op
het terrein van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en
pesten opgenomen. De (P)GMR heeft haar instemming verleend.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via
gmr@conod.nl .

Bijbelrooster
13 t/m 17 november 2017
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42
20 t/m 24 november 2017
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 23 november.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Techniek in groep 5/6 op
vrijdagmiddag

Kleuternieuws
Letterkoffer: Kirsten
Letter: R
Thema: Sinterklaas

Podiumplan

We zijn op zoek naar ouders die
op 15 november willen rijden
naar de Poolster.
Om 11.00 uur begint de
voorstelling. We vertrekken
uiterlijk om 10.45 uur.
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