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Algemeen
Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief.
Er worden actuele items aan u uitgelegd.
Ook tijdens de weekopening hebben we het over
“uitleggen”.
De heel bekende verhalen over Jozef die dromen
uitlegt, zijn aan de beurt.
De plusklas

Schoenendozen
Voor Actie4Kids zijn er in totaal 13 schoenendozen
versierd, gevuld en ingeleverd. Daarmee worden weer
kinderen blij gemaakt. Twee OC-ouders hebben de
dozen allemaal gecontroleerd en zelfs weggebracht
naar het inzamelpunt. Bedankt!
Speculaaspoppen
Alle leerlingen hebben in de klas al geproefd van de
heerlijke speculaaspoppen. U kunt deze als presentje
of als lekkernij voor uzelf nog bestellen bij de
leerlingen of de bestellijst op school invullen.
De bestellijsten kunnen t/m woensdag 15 november
worden ingeleverd op school.
Jumbo actie
Over ruim 2 weken eindigt de actie Sparen voor je
School bij Jumbo Zevenbergen. We hebben voor
onze school op dit moment 854 punten verzameld.

De plusklas is voor kinderen van groep 5 t/m 8. Als
het plusklas is, is het op donderdag. Er zitten 12
kinderen in de plusklas, 3 kinderen uit groep 5, 4
kinderen uit groep 6, 2 kinderen uit groep 7 en 3
kinderen uit groep 8. In de plusklas komen kinderen
die extra uitdaging nodig hebben. Hier krijgen we bijna
alleen maar uitdagingen. We werken vaak met
projecten, zoals het project waar we nu mee bezig
zijn: project schoolreis. In groepjes organiseren we
een schoolreisje. Zo bedenken we de bestemming,
vragen offertes aan bij busmaatschappijen, maken
een goede dagindeling en we bedenken hoeveel
hulpouders we nodig hebben. Dit gaan we
presenteren tijdens een schoolreismarkt. Groep 3 t/m
8 en de juffen en meester mogen stemmen voor het
leukste schoolreisjes
We hebben allemaal een map gekregen met extra
opdrachten. We werken hier in de plusklas in, maar
ook in de klas krijgen we tijd om in deze map te
werken.
Geschreven door Joël Nieuwkoop en Piotr Aszyk
Luizenplaag
Jarenlang is het behoorlijk goed gelukt om (bijna)
luisvrij te blijven. Nu lijkt zich de laatste tijd helaas een
ware luizenplaag te ontwikkelen. Steeds opnieuw en
bij steeds meer leerlingen worden neten en luizen
geconstateerd.
Wij vragen daarom graag uw hulp om ook thuis
dagelijks de haren van kind(eren) te controleren!
Daarnaast vragen we of u zich wilt aanmelden als
luizenhulp(inval)ouders.

Juf Denise stelt zich voor
Goedemiddag!
Graag stel ik mezelf even kort aan u voor, want vanaf
a.s. week zal ik iedere maandag hier op de Molenvliet
te zien zijn als juf van groep 1/2.
Mijn naam is Denise Farla, ik woon samen met Rob
en onze kinderen in Langeweg.
Ons kleintje heet Puck en is een erg lief, ondeugend
meisje van net 2 jaar. Haar grote, stoere broer heet
Boris en is 4,5 jaar en dan hebben we ook nog 'onze'
oudste zoon en dat is Fabian van 13 jaar. Fabian is
mijn 'extra' zoon en is in het weekend en de vakanties
bij ons.
Na 14 jaar een vaste groep te hebben gehad, heb ik
er dit schooljaar bewust voor gekozen om als invaljuf
aan de slag te gaan. Dit is echt super leuk en zeer
leerzaam! Op dinsdag en woensdag vul ik tot maart
een zwangerschapsverlof in op de Rietvest, ook hier
in Klundert en op de maandag zal ik dus hier zijn bij
de kleuters. Een nieuwe uitdaging voor mij want ik
heb altijd lesgegeven aan de midden/bovenbouw.
Sinds ons eigen zoontje Boris in groep 1 zit, is mijn
nieuwsgierigheid en interesse in het jongere kind
zeker wel vergroot en heb ik nu dan ook veel zin om
zelf aan de slag te gaan met de kinderen in groep 1/2!
Aankomende maandag val ik een dagje in bij groep 6
dus misschien zie ik u dan al en kom anders gerust
een keertje binnenlopen om even persoonlijk kennis
te maken.
Tot ziens,
vriendelijke groetjes van Denise

Peuterspelen
Na de herfstvakantie is voor het peuterspelen de
“winterstop” ingegaan.
Na de voorjaarsvakantie zijn de peuters en hun
ouders weer welkom om te komen spelen op ons
plein.
Alle kinderen vrij
In de kalender heeft u gelezen dat alle kinderen
dinsdag 14 november vrij zijn. Het team heeft een
studiedag.
Denkt u er aan om eventuele opvang zelf in te lichten.

Verkeersexamen
De data voor het verkeersexamen zijn gewijzigd.
Het theoretisch examen wordt afgenomen op 5 april
2018.
Het praktisch examen wordt afgenomen op 6 april
2018.
Past u deze wijzingen zelf aan op de kalender?

Agenda
Di 14 nov
Di 21 nov
Di 21 nov
Vr 24 nov

studiedag, alle leerlingen vrij
8.15 u CJG-inloop Toos de Moor
14.30 u CJG-inloop Paul Franken
1e rapportage gr 3 t/m 8

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

