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leerlingen vrij (studiedag
team)
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Vergadering OV
Vergadering MR
Muzieklessen MEC
Sinterklaasfeest
Vergadering OV
Kerstviering op school
(avond)
Leerlingen vrijdag, start
kerstvakantie
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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag is voor de leerlingen de herfstvakantie begonnen. Een week om bij weer lekker op te
laden voor de volgende periode. We zien de laatste week het weer omslaan, het is wat
regenachtig, maar ook dat hoort bij de herfst. Even schakelen, maar tegelijkertijd gaan we
een gezellige periode in. En wat ook zo fijn is, is dat we steeds meer ouders weer in school
zien. Na de herfstvakantie zal de inloop voor groep 1 weer opstarten. Daarover meer
verderop in het Vliegernieuws.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie!

Hartelijke groet Ellen

Voorstellen onze Leerlingenraad
Zie filmpje in de bijlage
Dramalessen (theaterles)
Afgelopen donderdag hebben alle groepen een theaterles gehad. Meester Koen, docent van de
muziekschool Zwolle, was super enthousiast! Net als met muziek gaan we een vaste structuur
aanbrengen in ons dramaonderwijs. En dan moet u bij drama denken aan, toneelspelen, uitbeelden,
presenteren etc.
Vanuit onze cultuursubsidie is het mogelijk om af en toe experts in te huren. Erg leuk en leerzaam!
Want naast taal en rekenen, willen we meer bieden. Onze kinderen mogen hun talenten bij ons
ontdekken!
Parro
Via Parro delen we veel informatie, van de klas, het Vliegernieuws of informatie
over activiteiten. Dit is leuk, maar kan soms ook wat veel zijn en raakt u misschien
het overzicht kwijt. We zijn ons hier van
bewust, dus proberen de gulden middenweg te vinden.
In de app zitten helaas geen mogelijkheden om bijvoorbeeld
documenten apart op te slaan zodat u informatie makkelijk
terug kunt vinden. We hebben inmiddels wel een idee,
waarmee we dit deels kunnen oplossen. Alle oudste
leerlingen binnen een gezin zijn toegevoegd aan één groep.
Deze ziet u vanaf vandaag in Parro verschijnen. In deze groep plaatsen we schoolbrede berichten en
het Vliegernieuws. Zo is informatie makkelijker terug te vinden en krijgt u deze berichten niet voor
elk kind apart.
Versierploeg
We hebben al jaren een aantal ouders die bij de verschillende
thema’s gedurende het jaar onze school mooi aankleden.
Bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek, sinterklaas, kerst,
Carnaval, Cultuurweek…etc.
Deze versierploeg op zoek naar
een paar nieuwe ouders die
willen helpen. Lijkt het je leuk
om je creatieve bijdrage te
leveren, of enkel een handje te
helpen.. laat het ons weten!
Meld je aan bij juf Lydia
(l.vanderweerd@catent.nl)
Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil’, wat een
prachtig thema voor de kinderboekenweek. We zijn gestart met een
geweldige opening op ’t Trefpunt, een toneelstuk door de
leerkrachten. De kinderen hebben met veel plezier samen gelezen, lekker in hun pyjama of onesie en
in elke klas heeft één van de ouders verteld over hun beroep. En alle groepen hebben een nieuw
boek cadeau gekregen. We kijken terug op een leuke week! Versierploeg, bedankt voor de
aankleding in school. En mochten jullie nog bonnetjes hebben van gekochte boeken bij Westerhof,
lever ze bij school in! Bedankt alvast!

Achteringang school
In de herfstvakantie wordt er een extra deur geplaatst bij de achteringang. Zo creëren we een sluis,
waarmee we de warmte beter in school kunnen houden. Op weg naar een duurzamere school! Zo
hopen we minder energie te hoeven gebruiken en voelt het in school iets aangenamer, vooral bij
koud weer. En gezien de steeds stijgende energiekosten op dit moment, is dit een fijne
bijkomstigheid ;).
Juf Cynthia heeft een dochter!
Vorige week is juf Cynthia bevallen van haar prachtige dochter Kate. Het gaat heel goed met de
kersverse ouders. Thommas en Cynthia, gefeliciteerd!
Inloop, kijkje in de klas
Afgelopen periode hebben jullie als ouders de uitnodiging gehad om een kijkje in de klas te komen
nemen. Hierop hebben we heel veel positieve reacties gehad. We kiezen er daarom voor om dit drie
keer per jaar te doen. U zult de uitnodiging via Parro voorbij zien komen. De dagelijkse inloop (die we
voor het Coronatijdperk hadden) komt hiermee te vervallen voor de groepen 2 t/m 8. We maken een
uitzondering voor de kinderen in groep 1, deze ouders mogen dagelijks mee naar binnen om ze naar
de klas te brengen. Bij de ingang van de klas wordt dan afscheid genomen. Uiteraard mag dit ook nog
steeds buiten gebeuren als u dat prettiger vindt.

Bijlage
- Voorstelfilmpje leerlingenraad
- YMCA – activiteit
- Toelichting Nationaal Schoolontbijt

