November 2016
Hallo allemaal!
Het is volop herfst , de herfstvakantie zit er al op, maar de bladeren vallen juist nu volop van de
bomen. Op school maken we ons op voor een spannende, maar leuke periode. Sinterklaas stapt
bijna op de boot en de plannen voor onze kerstviering krijgen vorm. De sint zal ons met zijn pieten
een bezoek brengen op donderdag 1 december, verderop meer informatie. Over de kerstviering
zullen we u verder informeren in de Ouderinfo van december.
De belangrijke data op een rijtje:
3 november Talentmiddag onderbouw
8 november Fietscontrole groepen 7 en 8 (zie verderop)
9 november Techniekshow Mad Science (zie verderop)
15 november Fietscontrole groepen 5 en 6 (zie verderop)
16 november Verlichtingsles groep 3 en 4 (zie verderop)
18 november Alle leerlingen vrij
23 november Verlichtingsles groep 1-2 (zie verderop)
24 november Talentmiddag bovenbouw
1 december
Sinterklaasviering op school

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
GYM S H IR TS
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een mooi
nieuw gymshirt ontvangen. Oudercomité bedankt!
Een aantal ouders heeft gevraagd om een extra
shirt, deze zijn op school te koop voor €10.

V ER K E ER
In het kader van de verkeersveiligheid geven wij
regelmatig praktische verkeerslessen. Daarbij
krijgen wij de ondersteuning van enthousiaste
verkeersouders. Voor de groepen 3 t/m 4 vinden
lessen plaats omtrent verlichting. De groepen 1 en
2 hebben op woensdag 23 november de verlichtingskoffer. De groepen 3 en 4 hebben deze koffer
op woensdag 16 november. Van thuis uit mogen zij
op die dag zoveel mogelijk reflecterende
materialen meenemen om zich zichtbaar te maken
of fluorescerende kleding aantrekken. Zo kunnen
de leerlingen ontdekken dat je beter zichtbaar bent
in het donker, als je fluorescerende en/ of
reflecterende materialen draagt.

T EC H N I E KS H OW M A D S C I E NC E
Op woensdag 9 november komt Mad Science in de
gymzaal een grote techniekshow geven.
Achterliggende gedachte is de kinderen
enthousiast te maken voor Techniek en
Wetenschap. Het is daarna mogelijk dat kinderen
zich aanmelden voor een naschoolse
techniekcursus die in januari en februari op
donderdagmiddag op onze school kan worden
gegeven.

De groepen 5 t/m 8 krijgen een fietscontrole. Dit
gebeurt op de dinsdagen 8 of 15 november. Op de
betreffende dag nemen alle leerlingen uit groep 5
t/m 8 hun fiets mee naar school en zorgen dat
deze zover mogelijk in orde is, we gaan d.m.v een
controlekaart samen de fietsen controleren op
verschillende punten. Ook hier zullen de
verkeersouders de activiteiten begeleiden
Dinsdag 8 november:
8:45 – 9:30
9: 30 – 10:15

groep 7A
groep 7B

13:00 – 13:45
13:45 – 14:30
Dinsdag 15 november:
8:45 – 9:30
9:30 – 10:15
13:00 – 13:45
13:45 – 14:30

groep 8A
groep 8B

groep 6A
groep 6B
groep 5A
groep 5B

N AME NS ON ZE PA RTN E RS
KL E U T ER O V ERB LI J F V E R H UIS D !
De kleuters mogen vanaf maandag 31 oktober hun
boterham opeten in de BSO ruimte van Zo op de
Gummarus.

SI NT
Op donderdag 1 december zal Sinterklaas met zijn
pieten onze school weer bezoeken. Voor de
groepen 6 t/m 8 is er op donderdagmiddag 1
december een surprisemiddag. Uiteraard zal de
sint op 1 december alle klassen een bezoekje
brengen. Het zal een gezellige dag worden!
Donderdag 1 december mogen alle kinderen van
de groepen 1 t/m 5 ook een kaars meenemen.
Dinsdag 6 december mag elk kind uit de groepen 1
t/m 4 een speelgoedje meenemen.

SP OR T E N S P EL GR O E P 1 T/M 4
Namens de sportcoaches van de gemeente
Steenbergen het volgende bericht:

T E R IN FORM ATIE
VA N U IT D E M R:
Voor iedere MR vergadering wordt een agenda
opgesteld, waarop een aantal vaste en een aantal
incidentele agendapunten staan. In de
laatstgehouden vergadering (19 oktober) van de
MR hebben we onder andere bij de volgende
agendapunten stilgestaan:
Begroting 2017
De MR heeft gesproken over de begroting voor
onze school voor 2017. Er is onder andere
stilgestaan bij de verdere vervanging van meubilair
en de aanschaf van laptops voor in de klassen,
waar de kinderen opdrachten op kunnen
uitwerken.
Voortgang jaarplan
De MR bespreekt de voortgang van het jaarplan
altijd uitvoerig met de directeur. We staan stil bij
alle aspecten van het jaarplan, wat grofweg
onderverdeeld kan worden in de thema’s
identiteit, onderwijs, personeel, leiderschap en
organisatie. Het jaarplan is in 14 subthema’s
onderverdeeld.

