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Schoolhandbal 
Groep 7 en groep 8 hebben afgelopen 
woensdag meegedaan met het 
schoolhandbaltoernooi in Klazienaveen. 
Samen met hun juffen en gymjuf Michelle 
hebben ze hard gewerkt tijdens de 
gymlessen om de regels onder de knie te 
krijgen. Beide teams hebben het goed 
gedaan. Groep 8 is helaas niet door naar 
de volgende ronde. Groep 7 zal binnenkort 
wel te zien zijn in de volgende ronde, knap 
gedaan! 
 

 
 
Matilda 
In de bijlage vindt u de najaarseditie 2022 
van Matilda. Matilda is een kant en klaar 
artikel met tips voor leuke boeken voor 
thuis en op school.  

 
Sinterklaasoptocht 
Het is al bijna weer zover. Eerst nog Sint-
Maarten en daarna komt de goedheilig-
man weer naar Nederland. Vanuit de 
Sinterklaascommissie Erica in de bijlage 
een brief. U kunt de brief inleveren bij de 
leerkracht van uw kind. Wij zorgen ervoor 
dat het weer bij de Sinterklaascommissie 
Erica komt. 

 

Kledingdames 
In de bijlage een brief van Sedna 
Kledingdames. U kunt hier nog goede 
kleding brengen, maar ook gratis uw tas 
vullen met najaarskleding.  

 
Kerstmaaltijd 
Zoals eerder genoemd krijgen wij in de 
kerstvakantie in de hele school nieuwe 
meubels. Echt iets om naar uit te kijken 
wat ons betreft. Dit vraagt ook om enige 
organisatie, omdat alles leeg moet. 
Daarom is de kerstmaaltijd dit schooljaar 
niet op donderdag-, maar op 
woensdagavond (zoals u misschien al in de 
kalender had zien staan. Meer informatie 
krijgt u in december. 

 
Belangrijke data in november 
09 Schoolontbijt 

 

11 Sint-Maarten 
 

12 Intocht Sinterklaas Nederland 
 

14 Vergadering Oudercommissie 
 

17 Rapport mee naar huis 
 

18 Oudergesprekken  
 

19 Oudergesprekken 
 

24 Leerlingenraad 
 

28 MR vergadering 
 

30 Pietenochtend 
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De komende weken hebben wij thema 
‘Herfst’ op de voorschool. We gaan 
verschillende activiteiten/knutselwerkjes 
uitvoeren met de kinderen. Vandaag gaan 
de kinderen samen met hun ouders 
lampion maken. We verheugen ons op 
een gezellig ochtend en hebben er zin in! 

 
 

Nieuws van de BSO 
Deze week heeft de BSO ‘‘Poepweek’. Wij 
knutselen, spelen, bakken en 
experimenteren rondom dit thema. Zo 
gaan we drollencakejes bakken en de 
poepquiz houden met echte prijzen! Het 
wordt een interessante week!  
 

 


