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Agenda
maandag

19 nov.

woensdag
donderdag
vrijdag
dinsdag

21 nov.
22 nov.
23 nov.
27 nov.

donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag

29 nov.
5 dec.
12 dec.
13 dec.
20 dec.

weekopening, juf Annemieke
typen
BHV, juf Lok en juf Frouk
gastles: veilig internetten
lootjes trekken unit 2
finale voorleeswedstrijd
10-minutengesprekken ouder-leerkracht
10-minutengesprekken ouder-leerkracht
sinterklaas
kerstworkshops
kerstworkshops
Kerstviering, 19.00 u.

Godsdienst
Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar
wordt het er beter van als je geweld gebruikt?

Finale voorleeswedstrijd
Vandaag was de laatste ronde van de voorleeswedstrijd. Het was erg
spannend de afgelopen weken; spanning om voor te lezen; spanning voor
de uitslag. Elkaar jureren is best moeilijk, maar alle kinderen namen hun
taak erg serieus. De punten werden zelfs met de rekenmachine tot na de
komma uitgerekend. En nu zijn de finalisten bekend. Roselinde, Joshua,
Sander, Maren en Daniël gaan strijden om de titel van voorleeskampioen van de
Regenboog. Gefeliciteerde en heel veel succes bij de voorbereidingen. Dinsdag 27
november om half elf is de finale. U bent van harte welkom dit mee te maken.

Lootjes trekken
Morgen komt de Sint weer in het land en volgende week zaterdag zet hij voet aan wal in
Creil. Het is al jaren de gewoonte dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 voor elkaar een
cadeautje kopen en daarbij een leuke surprise en mooi gedicht maken. Volgende week
vrijdag gaan we lootjes (verlanglijstjes) trekken. Het is handig als u met uw kind alvast
bespreekt wat het op het verlanglijstje kan zetten. Het richtbedrag is € 5,-

10-minutengesprekken
Op dinsdagavond 27 en donderdagavond 29 november zijn er ouder-leerkracht
gesprekken. Volgende week vrijdag krijgt u het rooster. Als u op een van deze avonden
verhinderd bent, kunt u dit doorgeven.

Er zijn geen jarigen de komende week!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

