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Dag van de kinderrechten
Op 20 november is de Internationale Dag van
de Rechten van het Kind
Groep 7-8 gaat die ochtend (maar ook in de
rest van die week) met lessen hierover aan de
slag!

DATA
11 t/m 15 november

Deze week: 1e leve
ring schoolfruit!

19 november

OV

21 november

MR vergadering

21 november

Rapport 1 mee

25 t/m 29 november

Deze week: rapport
gesprekken

5 december

Schoolfruit
Yes! De eerste levering staat in de keuken!
Vanaf deze week hoeven de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag geen 10uurtje mee naar school te nemen, want er staat van alles voor ze klaar! Hier zorgt Boekel AGF, een groothandel gespecialiseerd in groente en
fruit de komende periode voor!
Deze week liggen er wortels, appels en kaki’s voor uw
kind(-eren) klaar!
Eet smakelijk!

Sinterklaasviering

Studiedag 28 oktober 2019
Op maandag 28 oktober vond er voor het team een studiedag plaats.
Deze studiedag lag in het verlengde van de STROOMM studiedag (september
2019). In samenwerking met CubeConsulting hebben we vanuit het BestuursOndernemingsPlan een eerste vertalingen aar ons Schoolplan gemaakt. Waar
staan we nu met ons onderwijs? Welke toekomstplannen zijn er? Wat weten we
van breinvriendelijk onderwijs en hoe integreren we dat in onze school?
Het was een leerzame, productieve en prettige dag!
Loop gerust eens de teamkamer binnen om naar de
eerste uitwerkingen van deze dag te kijken!

Baby nieuws deel I

HOERA!
Baby nieuws deel II

Op 16 oktober jl. is Juf Janneke bevallen van een
prachtige dochter

Sofie!

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Zoals al eerder bekend werd
gemaakt in de nieuwsbrief, is Juf
Roos zwanger. Zij gaat per 27
januari met zwangerschapsverlof. Achter de schermen zijn
we druk bezig met het regelen
van vervanging voor haar.

