
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 10    week 46, 15 november 2018 

 
kalender november / december 2018 
vrijdag 16 november    - school versieren voor Sint 
zaterdag 17 november   - wijkactiviteit “de Hoven”  
vrijdag 23 november    - groep 1 t/m 4 schoen zetten  
vrijdag 30 november    - groep 5 t/m 8 surprise inleveren 
woensdag 5 december   - Sinterklaasfeest 
zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari- Kerstvakantie 

Samenwerking ouders en school 
Wij vinden een goede samenwerken met u erg 
belangrijk. De leerkrachten hebben deze week voor 
alle ouders tijd gereserveerd voor oudergesprekken. 
Duo-leerkrachten komen op hun vrije dag terug voor 
een aantal gesprekken. We gaan er van uit dat u op de 
afgesproken tijd aanwezig bent zodat we voor elke 
ouder voldoende tijd hebben.  
Het is vervelend als we op de dag zelf afmeldingen 
krijgen of als u helemaal niet komt zonder afmelding. 
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat u op de tijd die wij 
voor u gereserveerd hebben aanwezig bent? Dank u 
wel.   
 
Zie ginds komt de Stoomboot… 
Sinds afgelopen week volgen we het 

Sinterklaasjournaal. De Stoomboot is 
op weg naar Nederland. Als alles 
meezit komt Sint en zijn gevolg dit 
weekend aan in Nederland…  
 
Dozen/doosjes voor versiering 
Heeft u thuis kleine doosjes / 

verpakkingen? Wilt u die meenemen? We willen deze 
inpakken om de school mee te versieren.  
 
Vrijdag 16 november: Lootjes trekken 
Leerlingen van groep 5 en van groep 6 t/m 8 gaan 
vrijdag 16 november lootjes trekken in de klas. De 
ouders van deze groepen krijgen vandaag een brief via 
Social Schools.  
 
 

Wilt u ons helpen met de klussenlijst?  
Helaas is Richard er momenteel niet. Op maandag-
ochtend hebben we hulp van Martin, maar er blijven 
veel taken liggen. Het zou fijn zijn als u ons wilt 
helpen, dat kan natuurlijk altijd samen met andere 
ouders. Dit is onze klussenlijst voor het moment:  

1. De keuken boven kan een goede 
schoonmaakbeurt gebruiken, zodat de 
kinderen in een frisse keuken aan de slag 
kunnen tijdens het pepernoten bakken. Naar 
eigen inzicht mag u de kastjes opnieuw 
inruimen. Info bij directie/administratie.  

2. Wie wil morgen de 5 oude fietsen 
demonteren? Ze zijn bedoeld voor de 
fietsenwinkel van groep 3 en 4 tijdens het 
Sinterklaasfeest. Info bij de Sint-commissie.  

3. Welke handige klusser kan op de 
bovenverdieping kapstokhaakjes e.a. 
materialen ophangen? Info bij directie.  

 
Zaterdag 17 november: Groen in De Hoven 
Zaterdagmiddag is er een inloopmiddag voor 
bewoners van De Hoven. Voor kinderen is er ook een 
activiteit. Zie de flyer verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Sponsoractie AH Markenpoort 
U krijgt geen vouchers meer bij uw boodschappen bij 
AH Markenpoort. Heeft u thuis nog vouchers? U heeft 
nog héél even de tijd om ze in te leveren, doel. Wij 
sparen voor een nieuw schoolplein.  

 

https://markenpoort.ahsponsoractie.nl/voucher/




 


