Nieuwsbrief
Data:
7 november
8 november
8 november
15 november
17 november
17 november
21 november
2 december
5 december
22 december
26 december-6 januari

maandag 7 november
Contactavond
Peutersbijeen
Boekpromotie groep 3-5
Hoofdluiscontrole in groep 3-5
OR-vergadering 19:00
Zakelijke ouderavond 20:00
MR-vergadering
Techniekmiddag groep 7-8
Sinterklaasviering, alle kinderen hebben ’s middags vrij.
Kerstmaaltijd
Kerstvakantie

Algemeen
Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school mag deelnemen aan EU-Schoolfruit 2016-2017.
De planning:
 Deze week starten de leveringen
 De leveringen lopen t/m week 15 (totaal 20 weken)
 Vandaag ontvangt u een weekbrief over de levering van soorten
fruit
Versiergroep, thema Sint
Op maandag 14 november, vanaf 13.15 uur komt de versiergroep weer bij elkaar.
Mocht u het leuk vinden om te komen helpen bij het versieren van de school, dan bent u van harte welkom!
Zakelijke ouderavond
Donderdag 17 november is de zakelijke ouderavond. Na het officiële eerste gedeelte, volgt het tweede
gedeelte. Dit jaar verzorgt Lisette Rinkema (schoolmaatschappelijk werk) het programma na de pauze.
Oproep voor nieuwe OR-leden
De OR is op zoek naar nieuwe leden. Vindt u het leuk om te helpen bij bijvoorbeeld Sint, Kerst, het grote project
en Pasen dan kunt u zich opgeven bij meester Jarno (m.j.zwiers@bijeen-hoogeveen.nl) of juf Janneke
(j.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl). Wilt u een keer komen kijken bij een vergadering om te kijken wat het
inhoudt, dat kan, de volgende vergadering is op donderdag 17 november.

Nieuws uit de groepen
Hoofdluiscontrole
Op dinsdag 15 november worden de kinderen uit de groepen 3 t/m5 nog een keer gecontroleerd op hoofdluis.
Dit is een nacontrole.
Lootjes trekken
Op vrijdag 18 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 ‘s middags lootjes trekken voor Sinterklaas. Ze
mogen t/m 17 november hun lootje inleveren bij de leerkracht. Op het lootje geven de kinderen duidelijk aan
wat ze graag zouden willen krijgen ( eventueel met plaatjes als ondersteuning). De cadeautjes mogen niet
duurder zijn dan 5,-. Misschien is het handig om op het lootje ook iets korts te vertellen over je hobby of iets
anders dat je leuk vindt om te doen. Dat maakt het maken van een surprise en een gedicht een stuk makkelijker.
Succes met het maken!
Letter van de week: i
De letter van de week is de l. De kinderen mogen kleine spullen meenemen die beginnen met de l.
Volgende week is de nieuwe letter: m.

Met vriendelijke groet,
Team Het Rastholt

