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Maandag

26 nov.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

27 nov.
28 nov.
29 nov.
30 nov.
1 dec.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3 dec.
4 dec.
5 dec.
6 dec.
7 dec.

Voorlichtingsavond van DNV voor de kinderen van groep 8 en hun
ouders op Den Velde, van 19.00 – 20.30 uur.

Oud papier

Sinterklaas
Verkoop overblijfkaarten – laatste maand

Sinterklaasintocht zaterdag 24 november!!
Aanstaande zaterdag is de intocht van Sinterklaas in Gramsbergen. De kinderen hebben de afgelopen week
iedere dag een kort filmpje gezien over wat de pieten in Gramsbergen allemaal uit hebben gehaald.
Scheuren over de N34, op verschillende plekken rommel achter laten.
Wat gebeurt er toch allemaal in de stad en wie heeft het gedaan???
Dammen
Er zijn weer verschillende kinderen aan het dammen op de vrijdagmiddag en een aantal damt natuurlijk
wekelijks bij de damclub.
Er zijn ook dit jaar schooldamwedstrijden gepland:
Op woensdag 9 januari (13.30 – + 16.30) is het schoolteam damtoernooi. We kunnen inschrijven met teams
voor groep 5/6 en 7/8. Kinderen die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich opgeven bij hun juf. Ieder
team bestaat uit 4 dammers.
Op 23 januari is het persoonlijk schooldamkampioenschap (13.30 – + 16.30), hieraan kunnen alle kinderen
van de groepen 5 t/m 8 zich aanmelden.
Continurooster - herhaling
Zoals gemeld zullen we na de kerstvakantie starten met het continurooster. Vanaf dan zullen de volgende
lestijden gaan gelden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

De vierjarige kinderen van groep 1 zijn om 12.00 uur vrij
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij

Oud papier
Op 12 november is er weer een papiercontainer gewisseld, hierin zat 660 kg papier!

