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Zaterdag 10 november Sint Maartenoptocht
Zie bijlage
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

Contactgesprekken
12.30 uur Kerstwerkgroep
Contactgesprekken

Maandag
19 nov.
Voorlichtingsavond voor de kinderen van groep 8 en hun ouders
Dinsdag
20 nov.
Woensdag
21 nov.
Donderdag
22 nov.
Vrijdag
23 nov.
Sint Maartenoptocht
Aangezien 11 november op een zondag is, gaat het Comité Kindervrienden Gramsbergen de Sint
Maartenoptocht organiseren op 10 november.
Iedereen die mee wil lopen, komt om 17.50 uur op het Meiboomplein. Om ong. 18.30 uur zal de optocht
ook daar weer eindigen.
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.
Voorlichtingsavond DNV
Op maandag 19 november wordt er door De Nieuwe Veste een voorlichtingsavond gehouden voor de
kinderen en hun ouders.
Deze avond zal beginnen om 19.00 uur en zal rond 20.30 uur afgelopen zijn.
LET OP: dit jaar is de locatie OBS Den Velde!
Schoolshirtjes
Nogmaals het vriendelijk doch dringende verzoek om in de kledingkast te kijken naar schoolshirtjes.
Er moeten nog 3 shirtjes maat 116 en nog eentje maat 140 gevonden worden.
Mezennestkasten
Op een aantal vrijdagmiddagen zijn kinderen (en een vader) druk aan het
timmeren geweest.
Ze hebben mezennestkastjes in elkaar gezet in de hoop dat er mezen in zullen
gaan nestelen.
Het is de bedoeling dat deze mezen volgend jaar de eikenprocessierupsen aan
zullen pakken voor het weer een plaag gaat worden.
Ook de gemeente zet kastjes in. Iedereen kan een nestkastje aanvragen om samen de strijd tegen de rupsen
aan te gaan. Ook bij school zouden er nog wel meer geplaatst kunnen worden (hint hint ;) )
We hebben 379 punten!! De Jumbo spaaractie loopt deze maand nog!

