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ONTDEKKEND
NIEUWSGIERIG
SAMEN

Agenda
07-11
12-11
13-11
27-11

Schoolontbijt
Inkipinki, poppenkast
Start schoolfruit di-vrij
Sinterklaasvoorstelling in
Zalen Schaaf, 3,4,5
26-02
Start schoolschaatsen
Vrijdag 9 november a.s. heeft groep
1,2,3,4 gymles van 11.00 – 12.00 uur.
De leerlingen worden om 8.15 uur op
school verwacht en om 12.00 uur
kunt u uw kind ophalen bij de gymzaal.

Woensdag 7 november a.s. is het nationaal schoolontbijt.
We ontbijten met alle leerlingen samen in een lokaal.
De leerlingen hoeven zelf niets mee te nemen voor dit ontbijt alles
wordt geleverd door de organisatie. De schooltijden zijn deze dag niet
gewijzigd. Uw kind hoeft thuis dus niet te ontbijten.

Sponsorloop
Wat een prachtig resultaat hadden we met de sponsorloop € 1286,85
Een geweldig bedrag voor de nieuwe shirts en sportkleding.
De leerlingen, collega’s en ouders hebben een geweldige sportieve
inzet gedaan op deze ochtend. Daarna was er even tijd om uit te
rusten tijdens de BINGO. Na de bingo was er weer genoeg energie en
zijn we de ochtend geëindigd met een disco. Een superleuke ochtend
Die georganiseerd was door ouders van onze OR. Complimenten!

Gesprekken op aanvraag
In de week van 12 november is het mogelijk voor de ouders/
verzorgers om een contact gesprek aan te vragen met de leerkracht.
U kunt zich aanmelden voor een gesprek via de mail, dan kunt u ook
vermelden op welke dagen, na schooltijd, u beschikbaar bent.
stiesema@elanowg.nl
fanema@elanowg.nl
nvdmeer@elanowg.nl
astridkrol@elanowg.nl

Inkipinki
Maandag 12 november is er een voorstelling op school voor de
leerlingen van de onderbouw. Inkipinki komt op school en vertelt het
verhaal uit het prentenboek: Ssst de tijger slaapt.
De voorstelling is speciaal voor jonge kinderen daarom hebben we de
peuters ook uitgenodigd. Ouders met kinderen op de peuterspeelzaal
krijgen een uitnodiging via de leidsters van hun kind.
Zit uw kind niet op de peuterspeelzaal in het dorp en wilt u wel
komen met uw kind (vanaf 2,5 jaar) dan bent u ook van harte
welkom op 12 november om 10.45 uur.

