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Nieuwsbrief
KiVa school
Vrijdag 15 november vieren wij dat wij KiVa
school gaan worden. Als ouder bent u van
harte uitgenodigd dit feest met ons te vieren.
U bent welkom vanaf 8.30 uur.
We starten op het grote plein en daarna zullen
er in de klassen verschillende KiVa activiteiten
te bekijken zijn. Tot slot sluiten wij de ochtend
rond 10 uur af met een lekkere KiVa traktatie
en voor de ouders een lekkere kop koffie/thee
in de middenruimte.

Nieuwe
leerling
Deze week verwelkomen we een nieuwe
leerling bij ons op school. Zij komt in groep 1
bij juf Corrie.
Van harte welkom op onze school. We
wensen haar een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

Zoals de KiVa slogan luidt:

Samen maken we er een fijne
school van!

Sinterklaas
Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op
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We zien u graag op vrijdag 15 november!

school. De kinderen van groep 1 t/m 4
hebben daarvoor een verlanglijstje

Juf Anke
Het gaat weer een stuk beter met juf Anke.

meegekregen. We willen u vragen het
verlanglijstje uiterlijk woensdag 13 november
weer in te leveren.

Haar hart reageert goed op de medicijnen.
Juf Anke mag zodoende weer rustig proberen

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken

om haar werkzaamheden op te pakken. Dit

surprises. De kinderen mogen zelf op pad om

zal zij doen op de vrijdagen. Ze begint met

een cadeautje te kopen. Zij krijgen hiervoor

het extra begeleiden van het leesproces van

op 15 november een envelop van school met

de kinderen van groep 3.

daarin 5 euro. Het bonnetje van het cadeau
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kunnen ze op school inleveren bij de

Juf Nathalie

leerkracht/bij de directeur. Dit kan tot
uiterlijk 5 december.

Wij krijgen tijdelijk de beschikking over een
extra onderwijsassistent; Juf Nathalie van
Veen. Nathalie heeft een afgeronde HBO-

Surprise groep 5/6/7/8

bachelor pedagogiek opleiding en doet

De kinderen gaan komende week lootjes

momenteel de verkorte pabo. Tot eind

trekken in de groepen 5, 6, 7 en 8.

januari zal zij op maandag en dinsdag bij ons
werkzaam zijn. Zij zal met name ingezet

Als het goed is weten ze precies wat van hen

worden voor het begeleiden van kleine

verwacht wordt. Voor de zekerheid ook nog

groepjes leerlingen.

even een berichtje voor de ouders.

De volgende spelregels zijn hierbij
afgesproken:
- Je koopt een cadeau ter waarde van €5,-.
Het bonnetje moet ingeleverd worden bij de
eigen juf/meester/de directeur.
- Je maakt er een surprise van
(leuke ideeën zie: www. www.knutselidee.nl)
- Je maakt er een gedichtje bij.
- Zet de naam voor wie het cadeau is
bestemd op de buitenkant van je surprise.

De kinderen van groep 5/6/7/8 nemen hun
surprise woensdag 4 december mee naar
school.

Agenda
11 november

Sint Maarten

13 november

Leerlingenraad

15 november

Feest KiVaschool

22 november

Voorleeswedstrijd

Alvast noteren
5 december

Sinterklaas

9 december

Oud papier

10 december

Voorlichtingsavond VO gr 8

13 december

Kerstcreamiddag gr 3 t/m 8

16 december

Leerlingenraad

18 december

Kerststukjes maken

19 december

Kerstavond

21 december

Kerstvakantie t/m 5 januari
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