Nieuwsbrief November 2017

Beste ouders/verzorgers,

Nog maar net de Nieuwsbrief van oktober gekregen en alweer een Nieuwsbrief. Dit komt omdat
het bijna herfstvakantie is. Er moeten wat mededelingen al bekend zijn bij u, vandaar.
Wat was het een geweldig griezelig afscheid van de Kinderboekenweek. Met alle
leerlingen samen afsluiten, dat kan prima! Velen zagen er eng verkleed uit. Allemaal hebben ze
genoten van een voorstelling vanuit groep 6-7-8 en een dans.
Na de vakantie is er op woensdagavond 1 november een

Inloop avond . Vanaf dit

jaar willen we graag dat de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze zoal doen op school.
Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur is de school geopend. U bent vrij om te komen en te gaan.
Natuurlijk vindt ieder kind het leuk om aan zijn of haar ouders te laten zien waar ze mee bezig
zijn. U komt toch ook?

De Kinderboekerije
De wat??? Ja, de naam van de “leesclub” is bekend! Iedere donderdag is er een groep aan de
beurt om lekker even te praten of iets te ondernemen rondom boeken.
De eerste keer is geweest, en er was een fijne opkomst! Groep 1-2-3 heeft genoten. Op
donderdag 2 november is groep 4-5 aan de beurt. De kinderen uit deze groepen zijn van harte
welkom na schooltijd.

Schoolontbijt dag 2017
Op woensdag 8 november is het Nationale Schoolontbijtdag. Wij, de Tormijnschool, doen eraan
mee. U kunt uw kind die dag zonder ontbijt naar school sturen. Want we gaan samen ontbijten,
in de klas!
Elke dag gezond ontbijten: iedereen kan het. Daarom is ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’ het
thema van deze 15e editie. Een ontbijtjubileum met meer scholen dan ooit! Van 6 tot en met 10
november 2017 gaan op 2.900 basisscholen in het hele land ruim een half miljoen kinderen
samen gezond ontbijten op school. En in stadhuizen. Begin jij de dag ook lekker, gezond en
gezellig? Het enige wat de kinderen wel mee moeten nemen is een bordje, bakje, bestek en
een beker (de 4 B’s)

Sinterklaasintocht Noordijk
-

Sint komt weer naar Noordijk! En wel op zaterdagochtend 25 november. U heeft het vast al
kunnen lezen in de Noordijker Koerier. Om 11 uur vertrekken we vanaf onze school. Het feest
is voor ALLE kinderen uit Noordijk. Dus niet alleen de kids van de Tormijnschool.
Om ongeveer 11.45 uur zijn we bij Hassink, om daar een gezellige bijeenkomst te hebben
met Sint en zijn Pieten. Dit zal tot ongeveer 13.00 uur duren. Komen jullie ook?

Kort Nieuws
-

Op 18 november is “’t Vetpriezen”in Noordijk. Na ervaringen van afgelopen jaren, hebben
we besloten om die dag niet open te gaan. We wensen iedereen wel een fijne gezellige
dag toe!

-

Er is weer een sportuurtje, op dinsdag 21 november. De inschrijflijst hangt er weer. Denkt u
aan iets extra’s om te drinken en te eten tussendoor?

-

In de bijlage een uitnodiging voor een workshop in Neede rondom de week van de
opvoeding.

-

In de bijlage een uitnodiging voor lekker bewegen in Neede bij de gymvereniging!

-

Dan nog wat info rondom (goedkoop) op pad gaan in de herfstvakantie, met “goedkoop
treinkaartje.nl”.

Om te noteren:
Vrijdag 20 oktober

Alle leerlingen vrij ivm studiedag

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober

Herfstvakantie!

Maandag 30 oktober

Weer naar school, 4-5 zwemmen!

Maandag 30 oktober

Natuureducatie uitje gr.1-2-3

Woensdag 1 november

Inloop avond 18.00-19.00 uur

Donderdag 2 november

-

Donderdag 2 november, vrijdag 24
november en vrijdag 1 december

-

Kinderboekerij voor gr.4-5, na
schooltijd (Dorpsboke)
6-7-8 Muziek van de Toekomst

Woensdag 8 november

Nationaal schoolontbijt, denk aan Bord,
Bakje, Bestek en een Beker.

Donderdag 9 november

MR vergadering

Maandag 13, 20, 27 november

6-7-8 Rots en Water training

Woensdag 15 november, 22 november

Doemiddag AOC groep 8 leerlingen

Dinsdag 21 november

Sportuurtje, wel even opgeven!

Zaterdag 25 november

Sinterklaasintocht 11.00- 13.00 uur

Maandag 27 november

4-5 zwemmen!

Woensdag 29 november

Kinderwerk, wel even opgeven!

 Groep 4-5 heeft op maandag 30 oktober een natte gymles, denkt u aan de
zwemspullen!
 Groep 1-2-3 heeft een natuureducatie uitje op maandag, denkt u aan goed
schoeisel en de juiste buitenkleding?

