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Zondag 11 november: Sint Maarten, Sint Maarten viering op zaterdag 10 november.
Maandag 12 november: Lootjes trekken.
Dinsdag 13 en woensdag 14 november: scholenmarkt VO, Martiniplaza Groningen.
In de week van 19 t/m 23 november: voortgangsgesprekken.
Woensdag 21 november: afsluiting blok 2 De Vreedzame School.
Dinsdag 27 november: surprise show.
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Donderdag 6 december: MR-vergadering, 16.00 uur.

Algemene informatie vanuit school
Schoolfruit
Komende week wordt het eerste schoolfruit gebracht. Dit betekent dat alle kinderen in de
ochtendpauze op woensdag, donderdag en vrijdag gezamenlijk fruit of groente eten in de klas. Het
samen eten, samen delen en samen proeven staat hierin centraal. Alle kinderen krijgen één portie
fruit of groente, dat kan van alles zijn: een appel, peer, meloen, een paar tomaatjes of worteltjes,
etc. Voor sommige kinderen is één portie fruit niet voldoende, u kunt dan een extra portie groente of
fruit (voor de zekerheid) mee naar school geven.
Twee moeders, Anita (moeder van Lieke en Tim) en Monique (moeder van Jelle) helpen mee het fruit
te verdelen en indien nodig te snijden.
De insteek van het schoolfruit is dat alle kinderen verschillende soorten fruit en groente proeven.
Zien eten, doet eten. Ook zijn er gesprekken en lessen over gezonde voeding in de klas. Mochten er
omstandigheden zijn waarom uw kind niet alle soorten groente en fruit kan proeven, overleg als
ouder dan even met de leerkracht.
We vinden het fijn om te zien dat de kinderen op maandag en dinsdag ook vaak groente of fruit
meekrijgen voor de ochtendpauze! Meer informatie op www.euschoolfruit.nl.
Oudergesprekken
Bij de lokalen hangt een intekenlijst voor de oudergesprekken. Deze zijn in week 47, 19 t/m 21
november, na schooltijd, op wisselende dagen. We verwachten dat alle ouders zich intekenen voor
een gesprek bij de leerkracht van hun kind(eren).
Gevraagd:
 Voor het grote Sinterklaas surprise spel heeft de bovenbouw veel cadeautjes nodig. Het gaat
meer om het spel dan de knikkers. Heeft u thuis nog een beeldje, zeepjes, reclameliniaal of
i.d. dan graag bij juf Jessica inleveren.
 Appels en nog meer schone glazen potjes.
Te leen gevraagd:
 Speculaas vormen.

Bedankje Allerzielen
Vanuit de organisatie van Allerzielen krijgen de kinderen dikke complimenten voor het lied wat door
een 15 tal kinderen ten gehore is gebracht afgelopen weekend op de begraafplaats! Ze deden het
heel goed en respectvol.
We vinden dit als school natuurlijk fijn om te horen en zijn blij dat we op deze manier een bijdrage
konden leveren.

Jarig
Geen jarigen deze week.

Uit de groepen
Bovenbouw
Topotoets
Noord en Oost Afrika. Een aantal kinderen is erg laat met hun pitchen. Zou u uw kind daarbij kunnen
begeleiden?
Huiswerk Muiswerk
Onderbouw
Lampionnen
De afgelopen twee weken hebben we hard gewerkt aan de lampionnen. Gelukkig was juf Esther er
om ons te helpen en zijn de lampionnen nu allemaal klaar voor gebruik!
Thema Herfst
Volgende week is juf Marije weer terug van haar reis naar Nepal. We gaan dan werken over het
thema “Herfst”. In het speellokaal komt een kabouterhoek. We gaan rekenopdrachten doen met
kastanjes, paddenstoelen en andere herfstmaterialen en er staan al een aantal prachtige
prentenboeken klaar om voorgelezen te worden.
Lekker lezen
De kinderen van groep 3 hebben voor de herfstvakantie allemaal een boek mee naar huis gekregen
om thuis te lezen. We merken dat de kinderen het leuk vinden om thuis boeken te lezen, de boeken
mogen als ze uit zijn geruild worden voor nieuwe boeken.

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!

