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In de week van 19 t/m 23 november: voortgangsgesprekken.
Woensdag 21 november: afsluiting blok 2 De Vreedzame School.
Vrijdag 23 november: sportinstuif Thesinge. Groep 1 t/m 4: 14.30-15.15 uur. Groep 5 t/m 8
15.30-16.30 uur.
Dinsdag 27 november: surprise show.
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Donderdag 6 december: MR-vergadering, 16.00 uur.
Vrijdag 7 december: sportinstuif Thesinge. Groep 1 t/m 4: 14.30-15.15 uur. Groep 5 t/m 8 15.3016.30 uur.
Donderdag avond 20 december: Kerstfeest.
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.

Algemene informatie vanuit school
Schoolfruit
Deze week is het eerste schoolfruit gebracht. Alle kinderen hebben in de ochtendpauze op
woensdag, donderdag en vrijdag gezamenlijk fruit of groente gegeten in de klas. Het samen eten,
samen delen en samen proeven staat bij het schoolfruit centraal. Alle kinderen krijgen één portie
fruit of groente, dat kan van alles zijn. In de klas is de ‘appelquiz’ gespeeld om kinderen ook
informatie te geven over het fruit en de groente die we krijgen op school.
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.
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.
School versieren voor Sinterklaas
De sinterklaas commissie is alweer druk met het voorbereiden van het Sinterklaasfeest. Vanavond
(vrijdag 16 november) gaan ze de school in Sinterklaassfeer brengen. Heb je nog zin om te helpen,
dan ben je van harte welkom!
Pepernoten raadspel
De lamp bij de hoofdingang van de school is weer gevuld met pepernoten.
Raad het juiste aantal en win een leuke prijs!
Op de blauwe deur hangen lijsten waarop je je naam en het geschatte aantal pepernoten kunt
noteren.
Oudergesprekken
Hebt u zicht al ingetekend voor de oudergesprekken? We verwachten dat alle ouders zich intekenen
voor een gesprek bij de leerkracht van hun kind(eren).

Tevredenheidsonderzoek
Dit jaar wordt er onder alle scholen van de vereniging een tevredenheidsonderzoek uitgezet voor
ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders en leerkrachten ontvangen deze vragenlijst digitaal en
kinderen (groep 5 t/m 8) vullen een papieren lijst op school in.
Als de lijsten klaargezet worden (binnen niet al te lange tijd) krijgt u van mij een berichtje.
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
o.i.d. dan graag bij juf Jessica inleveren.
Te leen gevraagd:
 Speculaas vormen.
Schoolbieb
Elke woensdag kunnen er boeken geleend worden in de schoolbieb. De kinderen hebben daarvoor
een geel tasje. Deze kunnen aan de kapstok gehangen worden onder de trap.

Jarig
Dinsdag 20 november is Daan uit de onderbouw jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Uit de groepen
Bovenbouw
De baas op internet
Maandag 19 november komt er een spreker een les geven over Geheimtaal.
De code is altijd te kraken! Hoe bewaar je een geheim? In deze module gaan we berichten
versleutelen en ontcijferen en bouwen we 'escape games'.
Huiswerk Muiswerk
Tip: zorg voor een vast tijdstip. Het werk bevat ongeveer 20 minuten werktijd.
Sinterklaas
Iedereen al druk bezig met het knutselen van de surprise met gedicht?
Onderbouw
Thema
Vanaf volgende week zullen wij over Sinterklaas gaan werken. We kijken al het Sinterklaas journaal.
Veterstrikken
Een aantal kinderen willen graag leren veterstrikken. Wie zou
er voor ons van dit soort houten oefenschoenen willen maken?
Alleen de vorm hoeft uitgezaagd en de gaatjes erin geboord.
De kinderen willen ze dan zelf wel versieren ( 3 stuks).
Bezoek aan de tuin van de familie Oosterhoff
Donderdag zijn we naar de tuin van de familie Oosterhoff
geweest. We hebben daar een wandeling door de tuin gemaakt en verschillende spelletjes gedaan.
De kinderen konden varen in een bootje, over een plank naar de overkant van de sloot lopen,
schapen voeren en nog veel meer.
We waarderen het enorm dat Menno en Dineke ons hebben uitgenodigd, we hebben genoten!

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

