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Versieren Sinterklaas
Een tijdje geleden hadden we aan de ouders
gevraagd of ze mee wilden helpen met het
versieren va de hal voor Sinterklaas. Omdat veel
ouders dat aangaven, wilden we dit graag een keer
op een avond doen. Helaas door de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus, wordt deze avond
afgelast.
Brief surprise groep 6/7/8

Vrijdag 6 november krijgt uw kind uit groep
6/7 of 8 een brief mee rondom de
Sinterklaasviering in de groepen. We gaan dit
jaar surprises doen. In de brief staat uitgelegd
wat het cadeautje mag kosten, hoe je het
beste een surprise kunt maken en wanneer de
surprise klaar moet zijn en naar school
meegenomen moet worden. Dit wordt ook in
de klassen uitgelegd en besproken. Heeft u
nog vragen, dan kunt u zich richten tot de
leerkrachten van groep 6/7 en 8.
Opening schoolbibliotheek
Woensdag 28 oktober is de schoolbibliotheek
geopend. Na een paar maanden van opruimen,
inrichten en nieuwe boeken aanschaffen was het
eindelijk zover!
Onze voorleeskampioen las een spannend stukje
voor uit “De Heksen” van Roald Dahl op ons mooie
versierde Halloweenpodium. En daarna werd de
bibliotheek feestelijk geopend. Die dag ging elke
klas een kijkje nemen in de nieuwe bieb en leuke
boeken uitkiezen om lekker in de klas te lezen.
Kapstokregels
Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen met
het herhalen van de kapstokregels. Kapstokregels
zijn regels om ervoor te zorgen dat we een fijne
sfeer op school behouden en dat we goed en
netjes met elkaar en met de spullen van school
omgaan.
Vorige week stond de regel: Voor groot en klein
zullen we aardig zijn centraal.

Deze week staat in het teken van de regel: Door
goed voor de spullen te zorgen, zijn ze weer
bruikbaar voor morgen.
AAN in het donker!
Op woensdag 28 oktober hebben we ook
aandacht besteed aan de landelijke
fietsverlichtingscampagne van Veilig Verkeer
Nederland. De dagen worden korter en
donkerder en het is belangrijk dat je goed te
zien bent in het verkeer als je op de fiets bent.
Hieronder volgen een aantal tips:
• Zet je fietslicht aan
Gaat de straatverlichting aan, dan is het
tijd om je fietsverlichting aan te zetten.
Ook bij mist of regen is verlichting
verplicht.
• Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in
orde? Is je verlichting kapot? Repareer
het zelf of breng je fiets naar de
fietsenmaker, zodat je weer veilig
onderweg kunt.
• Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker
valt felle of lichtgekleurde kleding het
beste op. Reflecterende strips helpen
ook om beter op te vallen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een
mooie reflector gehad die ze op hun fiets
kunnen hangen en die ze aan kunnen zetten. De
kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 2
fietslampjes gehad voor op hun fiets.
Veel veilige kilometers gewenst!
PR
Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen
denken hoe wij onze school meer onder
aandacht kunnen brengen in Dongen. Heeft u
een hier een idee over? Meld het bij juf Joyce of
juf Ingrid, alle ideeën zijn welkom!

Jarig!

We feliciteren:
6 november: Ecrin Ozbek (groep 6/7)
8 november: Ilkan Ölmez (groep 8)
13 november: Yagiz Fakili (groep 4/5)

Kalender
16 november: OV vergadering
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19
november.

