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AGENDA
8 november
8 november

Inloopochtend voor ouders en
kinderen van 2 tot 4 jaar.
Controle fietsverlichting gr. 7/8

9 en 12 november!

Reshare

12 november
12 november
13/14 november
13/15 november
13 november

Uiterlijke datum inschrijven
gesprekken
Sint Maarten
Facultatieve oudergesprekken
Voorlopig advies gesprekken
Inloop OR

13 november
20 november

Extra ouderavond
Informatieavond VO

23 november

Musical ‘Abel Tasman’

5 december

Sinterklaasfeest

Meer info volgt.
Alle leerlingen groep 7/8 fiets
mee!
Helpt u ook weer mee?
9 november 8.30 – 15.30 uur
12 november tot 8.45 uur!

In Sebaldeburen
Gr. 1 t/m 7
Gr. 8
19.25 – 19.40 uur
Vragen over zakelijke stukken
Inloop 19.35. Start 19.45 uur
Ouders en leerlingen groepen 7 en
8. Inloop 18.50 uur. Start 19.00 uur
Groep 3 t/m 8 in sporthal De
Leegens in Grootegast. Wie wil
rijden? Vertrek 12.30 uur. Terug
14.15-14.30 uur
Gewijzigde schooltijden gr. 1 t/m 4

VERJAARDAGEN
19 november

Melvin Pama

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de
vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
Controle fietsverlichting
Bijna alle fietsen waren in orde!
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Extra bijeenkomst ivm toekomst van de school
Dinsdag 13 november komen de bestuursleden van Stichting Quadraten dhr. Gerrit Rotman
en dhr. Johan Heddema op school om samen met de ouders/betrokkenen de mogelijkheden
te verkennen om de school open te houden. Er is inloop vanaf 19.35 en de avond start om
19.45 uur.
Musical 23 november….wie wil er rijden?
Vrijdag 23 november gaan de groepen 3 t/m 8 naar de musical over Abel Tasman in de
sporthal De Leegens in Grootegast. We zoeken nog ouders die willen rijden! Vertrek 12.30
uur. De voorstelling is van 13.00 -14.00 uur. De leerlingen zijn dan ongeveer 14.15/14.30 uur
terug op school. Houdt u hier rekening mee?
Kunt u rijden? Dan graag opgeven bij juf Dina (d.klauke@quadraten.nl). Alvast hartelijk dank!
Facultatieve oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Op dinsdag en woensdag 13 en 14 november zijn er facultatieve oudergesprekken voor
leerlingen van groep 1 t/m 7 .
Er zijn nu twee mogelijkheden:
- Indien u dat wenst, kunt u met de coach-leerkracht van uw kind spreken over de
voortgang van de ontwikkeling en het welbevinden. U kunt zich inschrijven op de
intekenlijst in de hal van de school.
- Indien de coach-leerkracht een gesprek wenselijk vindt, zal deze u telefonisch of via
de mail benaderen. Waarna u zich kunt inschrijven op de intekenlijst.
Intekenen kan tot uiterlijk maandag 12 november.
Dit schooljaar gaan we steeds meer met kinderen praten in plaats van over kinderen. U kunt
uw kind dus gerust meenemen. In februari nodigen we alle ouders uit om hun kind (vanaf
groep 4) mee te nemen naar het gesprek.
Voorlopig advies-gesprekken groep 8
Op dinsdag en donderdag 13 en 15 november zijn er voorlopig adviesgesprekken voor
leerlingen èn ouders van groep 8. U kunt zich intekenen op de lijst in de gang tot uiterlijk
maandag 12 november. We verwachten dat alle leerlingen en ouders van groep 8 zich
inschrijven.
Schoenmaatjes
Wat een geweldig resultaat van de actie Schoenmaatjes! Prachtige dozen met natuurlijk hele
leuke spulletjes erin. Wat zullen de kinderen die dit krijgen blij zijn.
Allemaal heel hartelijk bedankt.
Aanpassing
Vanwege het vertrek van een aantal leerlingen, heeft het team een aantal aanpassingen
gedaan in het gezamenlijke lesrooster. Meester René geeft bijvoorbeeld meer instructie in
groep 3 en 4 en is daarom minder aanwezig in de bovenbouw. Juf Marjan zorgt voor een
goede overdracht. De onderwijsassistenten worden nu meer ingezet ter ondersteuing in
groep 3/4. Juf Marjan begeleidt groep ½ meer.
Mochten er vragen zijn, loopt u dan gerust even binnen en vraag één van de leerkrachten.
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Terugblik speelochtend
Vandaag hebben we een aantal peuters, samen met hun
ouders, op visite gehad. Ze hebben meegespeeld in groep
1/2. Daarna samen naar buiten en met alle andere leerlingen
gespeeld. Sommigen kunnen niet wachten tot ze naar school
mogen!
Reshare
Op vrijdag 9 november van 8.00-15.30 uur en maandag 12 november
voor 8.30 uur kunt u gebruikte kleding, schoenen per paar gebonden en
lakens inleveren in een gesloten plastic zak op school. Let erop dat het
textiel niet ernstig bevuild of nat is. Liever geen knuffels, dekbedden en
kussens inleveren.
Zakelijke ouderavond
Op de zakelijke ouderavond worden de jaarverslagen van de MR, OR en ID en het financiële
verslag van de OR aan de ouders gepresenteerd. Deze stukken krijgt u digitaal toegestuurd. .
Ook worden de leden van de commissies tijdens de zakelijke ouderavond vastgesteld voor
het komende jaar. U krijgt de namen van de voorgestelde leden ook digitaal toegestuurd.
In verband met het belang van de extra bijeenkomst van volgende week, zal er geen
zakelijke vergadering worden georganiseerd. U heeft natuurlijk wel de gelegenheid om uw
vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. De OR ontvangt de vragen en opmerkingen
het liefst per mail (edwinboshart@live.nl). U krijgt dan ook per mail of telefoon antwoord.
Tevens is er een inloop op dinsdag 13 november van 19.25-19.40 uur. Er zullen dan leden
van de OR aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Stappaaltjes……bedankt voor dit mooie cadeau!
De stappaaltjes zijn geplaatst! Leerlingen maken er allemaal
enthousiast gebruik van. Er zijn al allerlei verschillende manieren
gevonden om van de ene kant naar de andere kant te komen; met 2
voeten tegelijk, elkaar passeren enz. En lukt het niet helemaal alleen
dan is er altijd wel een medeleerling die wil helpen.
Ouders en leerlingen van groep 8 van vorig jaar nogmaals hartelijk
dank! En natuurlijk ook de plaatsers heel hartelijk dank!
Informatie VO
Woensdag 20 november is er een algemene informatieavond VO voor de leerlingen en
ouders van groepen 7 en 8. Dit schooljaar wordt deze gegeven door een vertegenwoordiger
van Het Lauwerscollege in Grijpskerk. Het betreft een algemene informatie over de structuur
van het voortgezet onderwijs en een korte schets van het gepersonaliseerd leren op het
Lauwerscollege. Inloop 18.50 uur. Start 19.00 uur.
Sinterklaasfeest
Natuurlijk komt Sinterklaas ook op onze school op 5 december.
Groep 1 t/m 4 gaat naar school van 8.30 – 12.00 uur en zijn daarna vrij. Groep 5 t/m 8
hebben wel een gewone schooldag.
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Leerlingen uit groep 7/8 helpen Sinterklaas zoals gewoonlijk met de cadeautjes. Deze
leerlingen trekken lootjes en kopen voor € 5,-- een cadeautje voor diegene. Natuurlijk hoort
er een gedicht en een surprise bij. Wanneer er lootjes worden getrokken is nog niet bekend.
Natuurlijk krijgen deze leerlingen van Sinterklaas ook een cadeautje; ze gaan naar een
toneelvoorstelling in De Postwagen. We hebben nog geen definitieve datum, maar het zal
waarschijnlijk 13 of 14 december zijn.
Kleurplaten van de Aquarel
Amber en Daphne Niewijk hebben voor ons een schooleigen kleurplaat gemaakt! Deze
kunnen we uitdelen, met een doosje potloden, aan nieuwe leerlingen, zoals op de
speelochtend van afgelopen donderdag.
Daphne en Amber bedankt! We zijn er erg blij mee. De OR zorgt voor de doosjes potloden.

Informatie van buiten de school
NVT
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