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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november 2018. Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem
dan gerust even contact met ons op (010-4168762).
Rectificatie datum schoolreis
In de schoolkalender is de verkeerde datum voor de schoolreis van de groepen 3 t/m 8 opgenomen.
De juiste datum voor deze schoolreis is: donderdag 4 april.

Nationaal schoolontbijt
Dit jaar zijn we weer ingeloot voor het Nationaal Schoolontbijt. We ontbijten vrijdag 9
november met alle kinderen op school. U kunt uw kind deze dag dus voor één keer
zonder ontbijt naar school sturen.
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt ontbijten elk jaar zo’n 500.000 kinderen
samen op ruim 2.700 basisscholen. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag
gezond te starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl.

Techniek op Het Middelpunt
Op de site www.maakotheek.nl staan twee van onze groepen, leuk om te lezen!

CBS Het Middelpunt in Hoogvliet is één van de scholen die gebruik maakt van onze Maakboxen. Deze
periode werken zij met het thema ‘Maak je eigen controller’. Wij gingen langs …Lees verder »
Uitnodiging ‘kijkuurtje’
Op vrijdag 16 november worden alle ouders vanaf 11.45 uur uitgenodigd voor het ‘kijkuurtje’. U kunt
dan het werk van uw kind(eren) in de klas komen bekijken. Uw kind mag zelf zijn of haar werk aan u
laten zien en erover vertellen.
Studiedag
Voor de zekerheid willen wij u er nogmaals attent op maken, dat er een studiedag gepland is op:
- dinsdag 13 november (voor alle groepen- de kinderen zijn vrij).

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur
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AGENDA november/ december
Vr. 9 november
Di. 13 november
Vr. 16 november
Ma. 19 november
Wo. 5 december
Wo. 19 december (avond)
24 december t/m 4 januari
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Schoolontbijt
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
11.45 uur-12.30 uur ‘Kijk-uurtje’
Inloop ouders- van 8.30-9.30 uur in de ouderkamer
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Kerstvakantie
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