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Beste ouders/verzorgers,
Heeft u het al gezien? We staan nogal vaak in de krant! Natuurlijk is dat niet voor
niks. Ten eerste; we doen veel mooie en leerzame activiteiten op school. En ten
tweede; dat mag iedereen weten.
Het is van belang dat iedereen in de omgeving weet dat wij bestaan en blijven
bestaan. Nu Markvelde is gesloten, zijn er helaas verhalen dat alle kleine scholen wel
zullen sluiten. Niet dus. Daarom veel berichtgeving vanuit onze kant. Zegt het voort!

Verbouwing
Omdat wij les willen geven in een goed en modern gebouw, pakken we de
buitenkant aan. Vanaf week 47 t/m week 51 worden de kozijnen vernieuwd. Er
komen allemaal kunststof kozijnen in de school. Dat betekent dat de kinderen per
groep telkens even elders moeten zitten. Even anders dus, maar wat zal de school
een frisse uitstraling krijgen!

Workshops
De komende maand, vanaf 9 november starten we met de nieuwe workshops
ronde. We zijn blij verrast dat u allen op de presentaties komt kijken. De volgende
presentatie zal zijn op vrijdag 7 December.
Deze week is er geen workshop op vrijdag, volgende week kunnen de kinderen
kiezen uit o.a:
-

Glas graferen/figuurzagen
Handlettering/ bloemschikken
Schaken
Fiets pimpen

Sinterklaas
Ook dit jaar komt de Sint weer in Noordijk! Jazeker, op zaterdag 24 november komt
hij met zijn pieten aan. Verdere informatie staat er al in de Noordijker Koerier.
Op school zal hij op 4 december komen, hij heeft een druk programma. We zijn erg
blij dat hij ons wederom bezoekt.

Kiwi’s
In de school hangt een poster waarop de kiwi stickers geplakt kunnen worden. Net
als vorig jaar sparen we voor de kiwi ballen. Ideaal voor op ‘t plein!
Dus mocht u stickertjes hebben…wij ontvangen ze graag.
Schoolfruit
Ook dit jaar gaan we weer voor een gezonde school! We zien al dat kinderen veel
fruit eten, super! En vanaf week 46 hoeft u drie dagen per week geen fruit mee te
geven. Dan krijgen wij middels EU schoolfruit en groente weer voor ieder kind een
gezond 10 uurtje. Dit gebeurt tot 18 april 2019. Nadere informatie volgt.

Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november doen we mee met het “nationale schoolontbijt”. Dat
betekent dat uw kind op school mag ontbijten! Wilt u een bordje, mes en beker
meegeven? Wij zorgen voor de rest. In de bijlage vindt u meer informatie over dit
evenement.

Vraagje…
Kinderen geven aan dat ze graag nieuwere tijdschriften in de klas zouden zien. Wie
o wie heeft thuis enkele jaargangen of nummers van Donald Duck, Tina of een
ander tijdschrift? En wie wil ze ons schenken? We kunnen er veel kinderen lekker in
laten lezen.

Wat en datum

wie

waar

Muziek van de toekomst ,
5,12,19,25 november

Groep 7-8

Op school

Schoolontbijt, 9 november Alle groepen

Op school

Workshops start ronde 3,
9,16,23,30 november

Vanaf groep 3-8

Op school

Workshops ronde 3
presentatie, 7 december

Alle ouders
(belangstellenden) en
kinderen

Op school

Schoolfruit, 15 november

Alle groepen

Op school

Beleef ’t Assink, 15
november

Schoolverlaters

’t Assink, info volgt

Aankomst Sint Noordijk

Alle inwoners Noordijk en
omstreken

Café Hassink (zie koerier)

Wk 47-51 Verbouwing
school

Alle groepen

Wisselingen binnen de
school en ’t Haarhoes.

Doe-middag AOC, 21,28
november

Schoolverlaters

AOC, Info volgt

Techniekles, 26 november

Groep 7-8

Technieklokaal Borculo

Tot de volgende Nieuwsbrief in December…

