Nieuws vanuit de directie – week 10
Datum: 1-11-2018
Vertrouw op de Heer, tot in eeuwigheid, want de Heer is een eeuwige rots!
Jesaja 26:4

Oudertevredenheidsonderzoek
We vinden het heel belangrijk te horen hoe u over onze school denkt om zodoende samen
te ontdekken wat goed gaat en waar wellicht nog ontwikkelpunten liggen. We willen dit jaar
dan ook opnieuw een oudertevredenheidsonderzoek afnemen. Dit doen we in
samenwerking met een onafhankelijke partner, DUO Onderwijsonderzoek & Advies. U zult
hier binnenkort meer informatie over ontvangen.
Nationaal Schoolontbijt
Onze school doet ook dit jaar weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt op woensdag 7
november. Die dag ontbijten alle leerlingen dus op school!
In onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de samenstelling van het Nationaal
Schoolontbijt.
Alle kinderen krijgen die ochtend melk, thee of water te drinken. Om het gebruik van
wegwerpbekers te minimaliseren willen wij vragen of alle kinderen die ochtend een eigen
beker mee naar school kunnen nemen, bij voorkeur afsluitbaar zodat we de bekers niet op
school hoeven af te wassen. Wij zouden het fijn vinden als u hier aan mee wilt werken.
Heeft uw kind een voedselallergie? Bekijk dan ook de diverse ontbijtproducten in
onderstaande link en bespreek met uw kind en/of de leerkracht wat wel/niet gegeten
kan/mag worden.
Klik hier om meer informatie te krijgen over het Nationaal Schoolontbijt.
Klik hier voor de ontbijtproducten.
Ouderontbijt
Op woensdag 7 november staat ook het ouderontbijt gepland. Dit wordt verzet naar
donderdag 8 november in verband met het samenvallen van het schoolontbijt. U kunt zich
inschrijven op het formulier dat in de gang hangt. Welkom!
Proef-celloles
De Cello-bestorming heeft veel kinderen enthousiast gemaakt. 82 kinderen hebben zich
aangemeld voor de proefles cello-spelen! De ouders van de leerlingen die zich hebben
aangemeld krijgen zo spoedig mogelijke persoonlijk bericht.
Schoenendoos-actie
Dit jaar is de schoenendoos-actie geen schoolbreed project. We zijn echter wel
inzamelingspunt. U kunt dus zeker meedoen aan de actie. Informatiefolders kunt u vragen
bij de administratie.
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Voor in de agenda: Herdertjestocht
Op 19 december organiseren we de herdertjestocht. Om 18.30 uur gaan we starten. Een
datum om alvast vrij te houden! Later in het jaar krijgt u als vanzelfsprekend nog een
uitnodiging.
We wensen u een goede week.
Vriendelijke groeten,
Jennifer Bakker & Gerine van ‘t Hof

