Gisteren lieten we van ons horen; in Eindhoven
en op social media (dat is u vast niet ontgaan
op facebook ).
De stakers staakten voor betere en structurele
investeringen, in het onderwijs, zodat de
kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt.
Het oplossen van het lerarentekort heeft hierbij
voor ons topprioriteit. Dit is een probleem waar
we nu al regelmatig mee geconfronteerd
worden en de cijfers voor de toekomst liegen er
niet om...
#leerkrachtishetmooisteberoepvandewereld
#trotsoponzeleerkrachten
#lerarentekortisnu
#poinactie

Hij komt ... hij komt ...
Vandaag zijn in de groepen
5 t/m 8 de lootjes getrokken voor de
surprises voor Sinterklaas. Wat is dat
toch altijd leuk, maar ook spannend!
We wensen alle kinderen heel veel
succes, maar bovenal veel plezier bij
het maken van de surprises. Wij zijn
erg benieuwd naar alle kunstwerken die we weer te zien
zullen krijgen! Op maandag 2 december worden de
surprises tentoongesteld op het bovenbouwplein.

Nationaal
schoolontbijt
Even een kleine herinnering.
Morgen ontbijten we met alle
leerlingen op school, waarbij
we het belang van gezond
ontbijten mee willen geven aan
alle leerlingen.
Denken jullie aan de vier B's:
beker, bord, bestek en (evt)
bakje.

Themaweek:
Duurzaamheid
Deze week stond in de hele school het thema
'Duurzaamheid' centraal en dan vooral gericht
op plastic. Professor Dynamiet heeft de week
geopend en gedurende de week zijn allerlei
activiteiten in de verschillende groepen
geweest. Zo is bij de groepen 1/2 Marjo
Kersten met haar geleidehond op bezoek
geweest, om te vertellen waarom 'stichting
KNGF Geleidehonden' plastic doppen
verzamelt. De groepen 3 en 4 hebben
dinsdagmiddag samen met ouders en de
ZAPers (Zwerf Afval Pakkers) zwerfafval
verzameld rondom de school en de groep 5
t/m 8 hebben een workshop 'van Pet naar
Pret' gehad. We vonden het ook fijn om te
zien dat er in de fruitbakken bijna geen plastic
verpakkingen meer te vinden waren!

Kanjers!
Wekelijks besteden wij in groep 1/2B aandacht aan de
Kanjertraining. Bij het verhaal over ‘Max en het dorpje’ horen
ook opdrachtjes en spelletjes. Wij oefenden hoe het is om een
konijn, vlerk, aap of kanjer te zijn en hoe dat eigenlijk voor een
ander kindje is. Alle dieren wonen in een gekleurd huisje in het
dorpje dat Max ontdekt. Wij speelden om de beurt één van de
dieren, te herkennen aan de bijpassende,gekleurde pet. Een
ander kindje belde aan bij dat huisje en vroeg: “Wil je met mij
spelen?” We kregen allemaal verschillende reacties vanuit de
huisjes. De fijnste was die van de tijger, want die wilde heel
graag meespelen! Fijn, want wij willen ook graag tijgers met
witte petten zijn!

Agenda
Vrijdag 8 november

Nationaal schoolontbijt

Maandag11 november

OV-vergadering

Woensdag 13 november

MR-vergadering

Maandag 18 november

Oudergesprekken groep 7
Meneer Gijs de Kort jarig! Hoera!

Dinsdag 19 november

Oudergesprekken groep 7

Donderdag 21 november

Juf Caroline jarig! Hieperdepiep hoera!
15.00u Spreekuur Ilse (IMW)
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