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Belangrijke data
21 november
22 november
23 november
27 november
28 november
1 december

Ouderavond Gezonde school
(informatie krijgt u maandag 13 november)
Leerlingen groep 8 naar Liudger
Afsluiting IMV groep 5 en 6
Groep 1 en 2 brengt een bezoek aan museum
Opsterlân, de Sinterklaastentoonstelling
Pietengym groep 1,2 en 3
Sint en Piet komen op bezoek

Sponsorloop opbrengst!!!
Wat een geweldige opbrengst! De sponsorloop heeft maar liefst €1279,40
opgebracht. Wat een fantastisch resultaat. Van dit mooie bedrag kopen we onder
andere buitenspelmaterialen. We houden u op de hoogte waar de we de gelden
verder aan besteden.
Bedankt allemaal.
Klussen en activiteitenlijst
Wij hebben al veel formulieren van u mogen ontvangen.
Hartelijk dank hiervoor. We gaan de klussen inventariseren en wij houden u op
de hoogte.
Afsluiting IMV groep 5 en 6
De afsluiting van de IMV lessen vindt donderdagmiddag 23 november vanaf
12.30 uur plaats in het speellokaal. Ouders en familieleden zijn van harte
welkom.
Kersthulp gevraagd
We vragen uw hulp om er weer nét zo'n spetterend feest van te maken als vorig
jaar in december.
Sinterklaas is nog niet geweest, maar wij staan al weer in de startblokken voor
het feestelijke gebeuren rondom de kerstboom.
Als u nu als ouder denkt:
"Ja, hier wel ik graag aan meewerken", twijfel dan niet langer en meldt u aan bij
de betreffende leerkracht van uw kind.
Het eerste overleg staat gepland op vrijdagmiddag 24 november om 14.45
uur.
Namens de Kerstcommissieleden Juf Debbie, Juf Paulien en Juf Jannie alvast
hartelijk bedankt!

Uitnodiging Gezonde School
We nodigen u van harte uit om op dinsdagavond 21 november om 19.30 uur
aanwezig te zijn bij de informatieavond over de Gezonde School.
Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 uur
Ontvangst met koffie en thee
19:35 uur
Opening door Paulien Elberts
19:40 uur
Yvonne Koster, gezondheidsbevorderaar GGD Fryslân
Wat is een Gezonde School?
Uitkomsten Quickscan ouders, leerlingen en team
20:00 uur
Paulien Elberts
Uitkomsten
Quickscan in relatie met de door de school gestelde doelen
20:10 uur
Pauze
20:20 uur
Jellie Wagenaar, gedragsspecialist PO Opsterland
Volgende stap vooruit
21:00 uur
Afsluiting
Tot dinsdag!

