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12.15 uur bijeenkomst kerstwerkgroep

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
Hoe kijk je tegen jezelf aan? Wat vind je van jezelf?
In de afgelopen weken zijn we bezig geweest met kwaliteiten en complimenten.
De komende week gaat iedereen een tekening van zichzelf maken, natuurlijk kan dat op
verschillende manieren…
Tijdens het ouderpanel kwam naar voren dat de kinderen thuis de geleerde handvatten toe kunnen
passen. Dit doen ze door broertjes en zusjes te wijzen op de poster van de giraffentaal die thuis ook
is opgehangen. Ook ouders passen het zelf in de praktijk toe.
Het complimentenpompoentje is ook even aan de orde geweest. Wanneer die bij jou in het vak ligt,
mag je dat niet vertellen maar moet je veel complimenten uitdelen. Anderen moeten raden wie het
pompoentje heeft, maar proberen tegelijkertijd de ‘verdenking’ op zichzelf te leggen. Gevolg: in de
klas worden heel veel complimenten uitgedeeld! Voor sommige kinderen valt het niet mee om een
hele dag niet te zeggen dat dat ding in jou la ligt….
Sinterklaas
Zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan en de 23e verwelkomen we hem ook
in Gramsbergen.
Vanmorgen (15-11) is de commissie al druk bezig geweest om de gang weer in Sinterklaassfeer te
maken. Het ziet er erg gezellig uit!
Op 5 december hopen we Sinterklaas weer van harte welkom op onze school te kunnen heten, of
zou hij ons overslaan???
Samen zullen we ’s morgens buiten op hem wachten. Zijn er nu ook pieten bij?? Komt ook nu eerst
de kerstman en de paashaas? We wachten het allemaal vol spanning af.
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.

Sint helpen
Natuurlijk gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 sinterklaas weer helpen.
Woensdag 20 november zullen de lootjes getrokken gaan worden.
Denken jullie alvast na over wat je erop zou willen schrijven (max. € 7,50)?
Jullie juf heeft hiervoor al een briefje meegegeven.
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.

School App
Een aantal ouders heeft te maken gehad met pushberichten zonder dat er daadwerkelijk iets
in de app gezet was. Dit heeft te maken met het feit dat er van alles aangepast is en er
testberichten zijn verstuurd.
Als het goed is, zijn de wijzigingen nu goed aangepast en zullen er geen overbodige
pushberichten meer worden verstuurd.

