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10 minuten gesprekken
De 10-minuten gesprekken hebben inmiddels plaats
gevonden. We vonden het fijn om weer even met u in
gesprek te zijn. Natuurlijk bent u ook buiten de 10minuten gesprekken, het liefst na schooltijd, altijd
welkom om uw vragen te bespreken of even van
gedachte te wisselen.
Schoolontbijt
Met dank aan de ouderraad hebben we vrijdag 8
november heerlijk met elkaar op school kunnen
ontbijten.

Afscheid
Per 1 januari zal juf Daphne De Klister verlaten. Zij
wordt directeur op CBS de Regenboog in Hoogezand.
Inmiddels is er een vacature binnen CKC-Drenthe
uitgezet en zullen we op die manier op zoek gaan naar
een vervanger voor haar adjunct- en lesgevende
taken. We hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen
informeren wie haar taken over zal nemen.
Schoolfruit
Ook dit jaar mag onze school weer
meedoen aan het EU-Schoolfruit
project. Volgens dit project zitten
kinderen die gezond eten lekkerder
in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter
en leren makkelijker. Daarom krijgen alle leerlingen
vanaf deze week gratis drie stuks groente en fruit per
week voor in de kleine pauze. Dit betekent dat u op
dinsdag, woensdag en donderdag geen pauzehap mee
hoeft te geven.
Trefbaltoernooi
Mits er voldoende vervoer is zullen de groepen 5 en 6
vrijdag 22 november mee doen aan het jaarlijkse
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trefbaltoernooi. Om 09:00 uur zullen de leerlingen in
sporthal Hunsowhal in 2e Exloërmond de strijd
aangaan met leerlingen van de Poolster, School 59 en
School 75. Alle kinderen worden eerst gewoon om
08:30 uur in sportkleding op school verwacht. Teams
die een finaleplaats halen, komen woensdagmiddag
27 november al weer in actie tijdens de finale in de
Splitting in Nieuw-Buinen. Dat zou dan dus een
thuiswedstrijd zijn. Hier komen ook de finalisten uit
andere delen van de gemeente Borger-Odoorn. We
wensen alle jongens en meisjes van groep 5 en 6 veel
succes en een sportief toernooi toe!
Schrijversbezoek
Omdat wij lezen en schrijven erg belangrijk vinden,
doen wij elk schooljaar met de groepen 7 en 8 mee
aan het zogenaamde ‘schrijversbezoek’. We worden
dan samen met een bekende schrijver uitgenodigd in
de bibliotheek, waar de schrijver onder andere vertelt
hoe het schrijven van een boek in z’n werk gaat en
hoe je op ideeën komt voor het schrijven van een
boek.
Afgelopen maandag 11 november bracht groep 7 een
bezoek aan de schrijfster Tosca Menten. Zij heeft
bijvoorbeeld de boekenserie ‘Dummie de mummie’
geschreven. De kinderen vonden het ontzettend leuk!
Dinsdag 19
november zal groep
8 een bezoek
brengen aan Maren
Stoffels. Hopelijk
komen de kinderen
net zo enthousiast
terug van dit
bezoek als groep 7.
Sinterklaasfeest
Zoals elk jaar hopen we dat sinterklaas ook dit jaar op
5 december onze school een bezoek zal brengen.
Graag willen we u alvast laten weten dat de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 op deze feestdag ’s middags
vrij zijn. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden
wel op school verwacht.
Activiteitenkalender
22 november
Trefbal toernooi groep 5/6
5 december
Sinterklaasfeest groep 1 t/m 4 ’s
middags vrij
11 december
Kerstfair 16:30 – 19:30
20 december
12:00 start kerstvakantie
14 februari
Studiedag kinderen zijn vrij
15 februari
Voorjaarsvakantie
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