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Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Nationaal schoolontbijt
Gespreksmiddag en -avond voor de groepen 1 t/m 8
Rekenbijeenkomst; Linda
Ontbijt bij de burgemeester van Strijen; groep 5 en 6
Directeuren tweedaagse; Peter
Directeuren tweedaagse; Peter
Studiedag; alle leerlingen vrij!!!!
Start schoolfruit
Ouderraadsvergadering 20.00 uur
SCHAATSEN in Dordrecht; groep 7 en 8
IB-middag; Linda en Addie
Verkeer in Strijen; groep 7 en 8
Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
GMR
CLB bijeenkomst; Addie
Laatste rots en water; groep 7 en 8
Oud Papier
Teamvergadering 15.00 uur
Directeurenberaad; Peter
WMK bijeenkomst; Peter

Oud papier
Zaterdag 24 november wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 6 november verwachten we onze leerlingen met een lege maag op school. We doen
dan mee met het nationaal schoolontbijt en eten die ochtend met elkaar op school.
Wat er bij het nationaal schoolontbijt op tafel komt is elk jaar weer een schoolvoorbeeld van
een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in lekker brood, beleg, zuivel, fruit en thee.
Er valt dus veel te kiezen. Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het
voedingscentrum. Elke dag gezond ontbijten is de garantie voor een gezonde start van de dag!
Het burgemeestersontbijt is gekoppeld aan het nationaal schoolontbijt. Gemeenten die hier
aan mee doen kiezen uit de deelnemende scholen in hun gemeente een groep kinderen die bij
hun burgemeester in het gemeentehuis mogen komen ontbijten.
Donderdagmorgen 8 november gaan de leerlingen van groep 5 en 6 ontbijten bij
burgemeester
J.B. Waaijer van Strijen.
Studiedag
Maandag 12 november hebben de leerkrachten van onze school een studiedag.
Alle kinderen zijn die dag vrij!!!!!

Schaatsen op woensdag 14 NOVEMBER voor groep 7 en 8
Vanuit de Brede School Strijen wordt eenmalig de activiteit “schoolschaatsen” aangeboden aan
de bovenbouw van onze 3 Strijense basisscholen (groepen 7 en 8).
Dit zal plaatsvinden op woensdagochtend 14 november. De klassen brengen in 2 rondes een
bezoek aan de schaatsbaan aan de sportboulevard in Dordrecht. Daar krijgen zij een
schaatsclinic waarbij ze les krijgen op eigen niveau. De entree, clinic en het vervoer worden
bekostigd vanuit het Brede School budget.
We willen de ouders / verzorgers vragen om de kinderen zo veel mogelijk zelf schaatsen
te laten meenemen / regelen of te lenen. Ook moeten zij wanten of handschoenen
meenemen!!!!!!
Groep 7 en 8 wordt om 10.15 uur opgehaald met een bus en voor 12.30 uur weer op school
gebracht.
Snuffelstage
Van maandag 5 november tot en met vrijdag 16 november zal Melanie Goud haar snuffelstage
op onze school komen in vullen.
Schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we weer mee aan het EU-schoolfruit en -groente programma.
Scholen die hier aan mee doen, krijgen 20 weken lang gratis 3 stuks groente / fruit per
leerling.
Dinsdag 13 november is voor ons de start van dit project. Op de mededelingenborden in de
hal en bij de keuken kunt u zien welk fruit / groente we die week aangeleverd krijgen. Lust uw
kind dit niet, geef uw kind dan zelf fruit mee naar school. Onze fruitdagen blijven dinsdag,
woensdag en donderdag.
Schoolbibliotheek
In de afgelopen weken hebben onze boekenmoeders hard gewerkt aan een nieuwe codering
van onze bibliotheekboeken. Ook moesten alle boeken die van de Julianaschool zijn
meegekomen een plaats krijgen in de boekenkasten en in het nieuwe systeem.
Aanstaande donderdagmiddag 8 november gaan alle kinderen voor de eerste keer boeken
lenen.
Iedere week mag elke kind twee boeken meenemen en ieder boek moet na twee weken weer
worden ingeleverd. Is een boek na twee weken nog niet uit, dan moet het toch mee naar school
worden genomen! De boekenmoeder kan dan de leenperiode verlengen met een of twee
weken.
Wilt u er goed op letten, dat bibliotheekboeken op tijd mee naar school worden
genomen!?.
Dit scheelt de boekenmoeders een hoop werk.
Het vervoeren van de boeken moet plaatsvinden in een stevige tas, maar nooit in de tas waarin
etenswaar wordt vervoerd. Dit om vies worden en beschadiging van de boeken te voorkomen.
Wilt u er thuis ook op letten, dat met een boek zorgvuldig wordt omgegaan en dat het niet
kwijt raakt ? Als een boek kwijt raakt moet dit worden vergoed!
U als ouder kunt ook een bijdrage leveren in het stimuleren van leesplezier. Praat regelmatig
met uw kind over het boek en vraag hoe het gevonden wordt of lees eens een stuk voor!
Jantje Beton
Met elkaar hebben de leerlingen van onze school 406 loten voor de Jantje Beton Loterij
verkocht.
Een mooi resultaat en een mooie opbrengst. Hartelijk dank allemaal voor het helpen verkopen
van de loten en natuurlijk ook voor het kopen van de loten.
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1 nov Daisy van der Linden
Nog van harte gefeliciteerd !
Nieuw in groep 1: Lilly Bos
We wensen Lilly een fijne schooltijd op Het Talent

