S

WEEKKAART 11
2019-2020
11 t/m 15 nov. 2019
www.prinsesirene.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11 november
12 november
13 november
14 november
15 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 november
19 november
20 november
21 november
22 november

14:00 uur ouderpanel (hiervoor zijn ouders uitgenodigd)

12.15 uur bijeenkomst kerstwerkgroep

Brandoefening
Afgelopen maandag was in school een brandoefening. Dit was totaal onverwacht, ongepland en niet
afgesproken. De firma Vriend was aanwezig voor de jaarlijkse controle en moest ook het alarm
testen. Normaal wordt dat even aangekondigd of in overleg met de aanwezige BHV-er ingezet als
oefening.
Er was geen overleg geweest en het alarm ging op een zeer ongemakkelijk moment, één collega
was aan het toetsen en groep 1-2 was in het speellokaal. Ook voor een onverwachte oefening
zoeken we normaal gesproken een geschikt moment. Dat was dit absoluut niet.
Er kwamen toch wel weer wat aandachtspunten naar voren, dus achteraf ook wel weer positief.
Feestelijke ouderavond

Helaas was het niet mogelijk om woensdag 20 mei bij De Binder te reserveren voor de
feestelijke ouderavond. Gelukkig kan dinsdag de 19e mei wel, die hebben we vastgelegd.
Aangezien we de leerlingen de kans willen geven om de volgende dag lekker uit te slapen,
is de jaarstudiedag van 24 juni verplaatst naar 20 mei.
DUS: 19 mei feestelijke ouderavond;
20 mei leerlingen vrij
24 juni gewone schooldag
Happy Kids
Soms is het lastig te benoemen wat je al hebt bereikt en waar je trots op bent, dat geldt voor
volwassenen en voor kinderen.
Zien wat je goed doet en goed kan is wel heel belangrijk. Daar gaan we de komende week mee aan
de slag tijdens de lessen van Happy Kids.
Sinterklaasmiddag
Op 5 december heten we Sinterklaas weer van harte welkom op onze school.
Bij een lange dag is het de traditie dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij zijn. Dit
staat niet in de kalender vermeld.

Kerstwerkgroep
De ouders van de kerstwerkgroep overleggen woensdag 20 november om 12.15 uur. De
kinderen kunnen bij mooi weer even buiten blijven wachten.
Yvonne Slot (Lianne, Tessa) (?); Evelien Tromp (Guusje); Yogarani Tromp (Yara); Nienke Schepers (Stijn en Mike) zitten dit jaar in de
werkgroep.

