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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

12 nov.
13 nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.

20.00 uur OV vergadering
Inzameling ReShare kledingactie

Contactgesprekken
12.30 uur Kerstwerkgroep
Contactgesprekken

Kinderbingo
Het gaat vrijdag weer een gezellige boel worden tijdens de bingo.
Veel kinderen hebben zich aangemeld.
We wensen iedereen alvast heel veel plezier!
Vrijdag mail
Vrijdag 2 november zal er een brief naar alle ouders gestuurd gaan worden met informatie over het
continurooster.
Ook zal de indeling voor de contactgesprekken mee worden gestuurd.
Enquête jeugdsportmonitor
Dit najaar vindt in de gemeente Hardenberg het onderzoek ‘Jeugdsportmonitor’ plaats.
De Jeugdsportmonitor is een online vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in het sport- en beweegpatroon
en de leefstijl van 4- tot 18-jarigen. De resultaten kunnen gebruikt worden voor nieuw sportbeleid,
monitoren van bestaand (sport)beleid en/of om te benchmarken.
In 2012 is de Jeugdsportmonitor voor het eerst uitgevoerd door Sportservice Overijssel in opdracht van 18
gemeenten. Dit onderzoek is in 2014 en 2016 herhaald en nu wordt het dus opnieuw uitgevoerd.

Wij zijn gevraagd om een unieke weblink digitaal onder ouders/verzorgers van de leerlingen te
verspreiden. De anonimiteit van de respondenten is volledig gegarandeerd.
Hierover op korte termijn meer.
Nieuwe website en schoolapp
Voor de vakantie hebben alle kinderen een handleiding gekregen om de nieuwe schoolapp te installeren.
Veel van u hebben dat al gedaan, hartelijk dank daarvoor.
We willen diegene die dat nog niet hebben gedaan oproepen om het zo snel mogelijk wel te doen. Bij
voorbaat dank.

Kerstwerkgroep
Voor de kerstwerkgroep hebben de onderstaande ouders zich aangemeld. Namens het team zitten Daniëlle
en Annita in de werkgroep. Zoals in de kalender gemeld staat, komen we woensdag 14 november om 12.30
uur bij elkaar om het programma door te lopen en afspraken te maken.
Jan Willem (Mai Lissa) Yvonne Slot (Tessa & Lianne), Sylvia Wolbink (Sem, Roos, Jesse), Anja de Groot (Lieke),
Nienke Schepers (Mike, Stijn), Tamara vanHiele (Jayden, Tyler), Malou Meilink (Thijs, Femke)-afh. werk,
Evelien Tromp (Guusje).
We hopen dat iedereen hierbij aanwezig kan zijn.
MR
Binnenkort zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Petra Hermes als lid van de MR-oudergeleding.
Petra heeft de afgelopen jaren de ouders op een prettige wijze vertegenwoordigd en we willen haar op
deze plek alvast heel erg bedanken voor haar inzet.
Onze oudergeleding bestaat uit twee ouders. Beide ouders zijn vrijwel
gelijktijdig toegetreden waardoor er nu ook voor de plek van Erik
Wolbink een kandidaat wordt gezocht. Ook Erik heeft aangegeven te
willen stoppen met zijn MR-taken. Dat betekent dat we serieus op zoek
zijn naar een nieuwe kandidaat voor de medezeggenschapsraad.
Wie hierover meer informatie wil, kan contact opnemen met Erik
Wolbink of Jent Hadderingh (06-19460013). Een vergadering bijwonen
kan natuurlijk ook. De MR-vergaderingen zijn (meestal) openbaar en
staan vermeld op de kalender.
Roodvonk
Er is roodvonk geconstateerd in school.
Roodvonk is te herkennen aan o.a. felle rode puntjes op de huid en de huid kan ruwer aan gaan voelen. Het
wordt verspreid via o.a. hoesten en niezen. Het is dus erg belangrijk om te hoesten en niezen met de hand
(het liefst nog met een papieren zakdoek) voor de mond en deze onmiddellijk goed wassen.
Roodvonk kan dus over worden gedragen. Het is echter al besmettelijk voor je kan zien dat kinderen het
hebben. Vandaar dat kinderen met roodvonk rustig naar school kunnen gaan, de evt. besmetting heeft dan
al plaatsgevonden.
We vragen iedereen hierop alert te zijn en nieuwe ‘roodvonkgevallen’ wel te melden bij school.
Kleding inzamelen – donderdag 8 november
Op donderdag 8 november kan er weer kleding ingezameld worden. U kan de gesloten zakken vanaf 8.00
uur bij het hek neerzetten.
De mensen bij het Leger des Heils zijn heel erg blij met kleding waar een ander nog weer plezier van kan
hebben. (Sokken bij elkaar en schoenen graag aan elkaar per paar)
Veel mensen zijn blij met de mogelijkheid om iets anders aan te schaffen in een secondhandstore en daar
willen we als school graag een steentje aan bijdragen.

We krijgen als school een vergoeding per kilo aangeleverde kleding!
We hebben 379 punten!! De Jumbo spaaractie loopt deze maand nog!

