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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om ons heen zien we het schoolplein al steeds meer versierd worden door
de gekleurde bladeren. De bomen krijgen mooie kleuren en we genieten
van de heerlijke buitenspeelruimte die we hier rondom school hebben. En

AGENDA

in de klassen wordt hard gewerkt. Elke groep heeft wisbordjes gekregen.
Vraag uw kind hier maar eens naar. Ze worden veel ingezet. Het voordeel

9 november
Start schoolfruit
MR vergadering

van wisbordjes is dat alle kinderen betrokken zin bij een les. Immers ieder
kind moet voor zichzelf het antwoord op het wisbordjes zetten en daarna
wordt het bordje in de lucht gestoken.
Afgelopen dinsdagavond is het Webinar rondom de andere schooltijden
geweest. Volgende week of die week erna wordt er wederom een peiling
onder ouders gehouden. Mocht u graag plaats willen nemen in de
werkgroep andere schooltijden dan kunt u een mail sturen naar mij
(y.vanhaastrecht@ooz.nl).
Volgende week donderdag krijgen we bezoek van de inspectie. Zij komen in
de klassen kijken en gaan in gesprek met de directeur, intern begeleider,
enkele leerkrachten, ouders en leerlingen. Uiteraard krijgt u daar een
terugkoppeling van, nadat we het in de MR hebben besproken. Onze MR
vergadering is maandag 9 november.
Hartelijke groet,
Yvette van Haastrecht

SCHOOL FRUIT
EN GROENTE
IN WEEK 46
Van 9 november t/m 16 april
krijgen uw kinderen gratis drie
porties groente en fruit per week
op school.
Het fruit wordt in week 46 geleverd
op de dinsdagen tussen 7.30 en
16.00 uur. Het is dus afwachten
hoe laat ze er zullen zijn. Als het
binnen is, wordt het zo snel
mogelijk uitgedeeld maar het ziet
ernaar uit dat het de woensdag,
donderdag en vrijdag zal gaan
worden, want de kans is klein dat
kinderen op dinsdag in de kleine
pauze al hun fruit zullen hebben.

EVEN VOORSTELLEN
Kinderraad 2020-2021
Bij deze wil ik u voorstellen aan onze nieuwe kinderraad voor dit schooljaar.
Zij hebben zich gepresenteerd in de klas en de meeste stemmen van de
kinderen gekregen om hun klas te vertegenwoordigen. De eerste
kinderraadvergadering

is

al

geweest.

Wat

is

er

toen

bijvoorbeeld

besproken? Het geld van de sponsorloop moet nog besteed worden voor
het schoolplein. Zij hebben de wensen van kinderen geïnventariseerd en
zijn aan het uitzoeken welke wensen haalbaar zijn. De voorzitter is Oyth en
Nolah is de notulist.

FIETSVERLICHTINGACTIE
Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt
door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan
moet je hem wel áánzetten!
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw
kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
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HERFSTWANDELING
Natuurles in het bos

Groep 5 heeft onder leiding van meester Bert een heerlijke
boswandeling gemaakt. Hij heeft de kinderen van alles verteld over
paddenstoelen, bomen en dieren, maar ook over de gevolgen van afval
in de natuur. Ze hebben zelfs nog een bosuil zien wegvliegen.

HERFSTCIRCUIT

Samenwerking peuterspeelzaal van Domijn en de kleuters van De Marshof
Gisteren hebben kleuters en peuters samen gedanst in het speellokaal,
appelmoes gemaakt bij de peuterspeelzaal, in groep 1 van appels
stempels gemaakt en in groep 2 laarsjes versierd.

VERJAARDAGEN
2 november Linde
4 november Melanie
Levi
9 november Aiden
19 november Jill
26 november Chesley
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