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Herfstvakantie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
2 nov.

Zaterdag

3 nov.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Luizencontrole
12.30 uur Sintwerkgroep
Verkoop overblijfkaarten
Kinderbingo
Oud papier

20.00 uur OV vergadering
Inzameling ReShare kledingactie

Informatieve en zakelijke ouderavond
Naar aanleiding van de zakelijke ouderavond:
1. Het verslag volgt vanzelfsprekend nog
2. De penningmeester van de OV is druk bezig om de kosten van het overblijven uit de kas te halen en
een afzonderlijk geheel van te maken.
Daardoor heeft de kascontrole nog niet plaatsgevonden en is de begroting nog niet definitief.
Zodra de controle plaats heeft gevonden en de penningmeester decharge is verleend zal dat hier
gemeld worden met een kort verslag van de ouders die de controle hebben uitgevoerd. Dan zal
tevens verzocht worden om een nieuwe ouder die in de kascontrolecommissie plaats wil nemen.
3. Het continurooster. De MR heeft aansluitend aan de zakelijke ouderavond een aantal knelpunten
besproken. Hierover volgt na de herfstvakantie meer informatie.
4. Wisseling van de wacht in de MR.
Carien Snijder heeft aangegeven zitting te willen nemen. De periode tot 1 januari zal worden
gebruikt om in te werken en over te nemen. Na 1 januari neemt ze volledig de plek van Petra
Hermes in.
Petra heeft vele jaren zitting gehad in de MR en we bedanken haar hierbij nogmaals voor haar inzet.
Nieuwe leerlingen
Inmiddels is onze kleutergroep uitgebreid met drie nieuwe leerlingen. Guusje en Femke zijn na de
zomervakantie gestart en Coco is deze week vier jaar geworden. Wij wensen hun, en natuurlijk de nieuwe
ouders, een hele fijne tijd bij ons op school.
Nieuwe website en schoolapp
Morgen krijgen de oudste kinderen van ieder gezin het stappenplan met de activeringscode voor de nieuwe
schoolapp mee naar huis.
De oude app graag even helemaal van de telefoon verwijderen voor de nieuwe geïnstalleerd gaat worden.
Kinderbingo
Vrijdag 2 november vindt de jaarlijkse schoolbingo plaats, georganiseerd door de oudervereniging. Uw
oudste kind heeft inmiddels een uitnodiging op papier meegekregen naar huis. Graag het opgavebriefje zo
spoedig mogelijk inleveren bij de groepsleerkracht, doch uiterlijk woensdag 31 oktober.
Aanvang 19.00 uur. De school is open vanaf 18.45 uur!

Oud papier
Tijdens de rondgang op 6 oktober is er 4020 kg papier opgehaald!!
De container is op 8 oktober geleegd en hierin zat 520 kg!
Weer een mooi resultaat! Bedankt voor het inzamelen.
Wilt u bij het vullen van de container eraan denken dat lege dozen veel ruimte innemen, maar geen gewicht
hebben?

=>
Opgevouwen dozen = minder ruimte, meer gewicht
Super bedankt voor de medewerking.

Enquête
Vanuit het bestuur van onze stichting wordt gewerkt aan een tevredenheidsenquête. Deze zal binnenkort
aangeleverd worden.
Zowel de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 als alle ouders zal worden verzocht de enquête in te vullen.
Voorlichtingsavond groep 8 - herhaling
Op maandag 26 november vindt de voorlichtingsavond van De Nieuwe Veste, voor de kinderen van groep 8
plaats op OBS Den Velde.
De avond zal om 19.00 uur beginnen en is rond 20.30 uur afgelopen.
Autisme, bijeenkomst Colette de Bruin - Geef me de vijf - herhaling
Binnenkort geeft Colette de Bruin twee lezingen rondom het thema “Autisme, wat gaat er nu door je heen”.
De toegang bij deze bijeenkomsten is vrij, maar vol = vol.
OP 21 november is er een avond in Theater Prismare in Enschede en op 27 november in Theater De
Carrousel in Ommen. De avonden starten om 19.30 (de zaal is open vanaf 19.00 uur).
Kleding inzamelen - herhaling
Op donderdag 8 november kan er weer kleding ingezameld worden. Begint u alvast met verzamelen?
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.

Jumbo sparen = Jumbo Hardenberg - herhaling
U kunt bij Jumbo Hardenberg sparen voor onze school.
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Van de punten die we ophalen
kunnen wij extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u de schoolpunten direct aan
onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met ‘de Jumbo
Sparen voor je School app’. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android
telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met die app
kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.

Sintwerkgroep 31 oktober - herhaling
De sintwerkgroep bestaat dit schooljaar uit:
Yvonne (Lianne, Tessa), Nienke Schepers (Mike, Stijn), Tamara vanHiele (Jayden, Tyler), Malou Meilink
(Thijs, Femke), Herma Oldenbeuving (Brent), Marjon Slot (Bas, Daan), Karin, Jenny
We zien u graag tijdens de bijeenkomst.
Beeldcaochingscursus, bericht van Annita Post - herhaling
Dit schooljaar ben ik begonnen met een beeldcaochingscursus. In het kader van de studie worden opnamen
in de groepen gemaakt. De ICT-ers binnen de stichting hebben een training gevolgd over de nieuwe wet op
de privacy en zijn van mening dat beeldmateriaal dat wordt gebruikt als studiemateriaal, dus alleen voor
intern gebruik is en daarna vernietigd gaat worden, zonder meer gebruikt kan gaan worden.
Wanneer er echter beeldmateriaal op de bijeenkomst gebruikt zal gaan worden waarbij één of meerdere
kinderen duidelijk in beeld zijn, zal u daar als ouder van op de hoogte gesteld gaan worden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het vertonen van het materiaal, zal dat uiteraard gerespecteerd worden.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

