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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
23 nov.

Lootjes trekken gr. 5 t/m 8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Voorlichtingsavond voor de kinderen van groep 8 en hun ouders

Oud papier

Voorlichtingsavond DNV
Op maandag 26 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!
Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en a.s. zaterdag komt de Goedheiligman aan in Nederland.
De zaterdag er na zal Sinterklaas in Gramsbergen komen. We gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8
weer vragen om Sint te helpen. Zij zullen zelf voor een cadeautje (á €7,50) voor een klasgenoot gaan kopen.
Dat cadeautje moet natuurlijk mooi verpakt worden in een eigen gemaakte surprise. Ook zullen ze hun
dichtkunsten moeten gaan inzetten voor een passend gedicht.
Om elkaar een beetje te helpen, krijgen de kinderen een lijstje mee naar huis waarop ze hun wensen en
hobby’s kenbaar moeten maken. Dat doen ze dit weekeind. Maandag moet de ingevulde lijst weer mee
naar school en zullen ze iemand trekken waarvoor ze aan het werk moeten.
Natuurlijk krijgen de kinderen de uitleg in de klas van hun juf!
En nadat de lootjes zijn getrokken….

Woensdag 5 december zal de Goedheiligman natuurlijk bij ons op school komen!

Oud papier en kleding
Op 3 november is er 3700 kg oud papier ingezameld.
Het nieuwe rooster voor 2019 is klaar en zal naar de ouders gestuurd worden.
Marion, bedankt voor het maken van het rooster en alle ouders alvast bedankt voor het helpen!
Er is 340 kg kleding ingezameld bij de actie afgelopen donderdag!
Continurooster
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

We hebben 547 punten!! De Jumbo spaaractie loopt t/m 20 november!

