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Herinnering betaling Ouderbijdrage
Om alles op tijd rond te krijgen voor het feest van 5
december, vraagt de ouderraad u dringend zo snel
mogelijk uw ouderbijdrage te betalen.
Het feest wordt betaald met uw bijdrage. De
kinderen van 1 t/m 4 krijgen van de OR hun
schoenpresentje en het cadeau op 5 december. De
kinderen van de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) krijgen
ook een aardigheidje voor de schoen en krijgen
natuurlijk het bedrag voor hun surprise weer
vergoed van de Ouderraad. Ten minste, als de
betaling van de ouderbijdrage op tijd binnen is
natuurlijk. Kent u het rekeningnummer en de
bedragen nog?
1e kind
€ 27,50
2e kind
€ 20,e
3 kind
€ 15,op rekeningnummer: NL09INGB0005435156 t.n.v
Ouderraad het Samenspel, onder vermelding van
voor- en achternaam van uw kind(eren) en het/ de
groepsnummer(s) (1/2 a, 1/2 b, 3,4,5,6,7 of 8) en
welke locatie uw kind( eren) zit(ten), Noord of
Midden.
Mocht u uw bijdrage inmiddels al betaald hebben,
willen wij u namens de kinderen hartelijk danken.
We gaan er met elkaar weer een mooi en feestelijk
jaar van maken.
Vrijdag 25 nov. alle kinderen vrij
Vanwege een studiedag zijn alle kinderen vrijdag 25
november vrij.
Sinterklaasfeest
Maandag 5 december komt Sinterklaas bij ons op
school. De Sinterklaascommissieis al volop bezig met
de voorbereidingen voor het grote feest.
De kinderen zijn die dag om 11.45 uur vrij.
De groepen 5 -8 trekken lootjes voor de surprise
Om de kinderen genoeg tijd te geven voor hun
surprise, zullen we op 18 nov. lootjes trekken.

Kerstknutselcircuit
Op 19 dember wordt er op beide locaties een
Kerstknutselcircuit georganiseerd. Kinderen
kunnen van tevoren inschrijven op een onderwerp
dat zij leuk vinden. Als u het leuk vindt om ook met
een klein groepje kinderen te knutselen, dan bent u
van harte welkom om dat te komen doen. Neemt u
even contact op met de leerkracht van uw kind,
dan kunt ook meteen aangeven wat u met de
kinderen wil gaan maken en welke spullen
daarvoor nodig zijn..
Klassenvoorstelling gr. 4 en 5 Noord
Vanmiddag hebben de groepen 4 en 5 opgetreden
voor elkaar en ouders, broertjes en zusjes. Tijdens
hun klassenvoorstelling. Het was weer een
gezellige bijeenkomst. De kinderen hebben er een
mooie show van gemaakt.
Koffieochtenden weer van start
Op maandagochtend 28 november beginnen we
weer op school met de koffieochtenden met een
thema. Dit keer hebben we het over toetsen. De
bijeenkomst is op 28 november en begint om 8.45
uur, zowel op Noord als op Midden.
Belangrijke data in november en december
12 nov. (zaterdag) intocht Sinterklaas
14 nov. Start thema 2: Chocolade
18 nov. Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
21 nov. Inpakavond beide locaties
23 nov. Klassenvoorstelling gr. 4 en 5 Midden
25 nov. Studiedag 2. Alle kinderen vrij.
28 nov. Koffieochtend op Noord en Midden
30 nov. Schoen zetten op school groep 1 t/m 4
5 dec. Sinterklaasviering op school
Kinderen om 11.45 vrij.
19 dec. Kerstknutselcircuit op Noord en Midden
23 dec. Kinderen om 11.45 vrij. Begin
Kerstvakantie

Fijn weekend iedereen

