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ma 22 nov Schoolarts voor groep 2. Gaat niet door! 

di 23 nov De kinderen mogen een schoen mee naar school nemen. 

woe 24 nov Directeurenberaad 

woe 24 nov We hopen dat de Sint en zijn pieten iets in de schoenen hebben gedaan. 

woe 24 nov Komende dagen hebben we rettich, wortel en sinaasappel op school als 
tussendoortje 

don 25 nov Start bibliotheek op school 

vrij 3 dec Sinterklaasfeest; alle kinderen om 12.00 uur vrij!! 

ma 6 dec De kerstbomen komen de school in. 

    

 
Schoen zetten 
Aanstaande dinsdag mogen alle kinderen hun schoen mee naar school meenemen. We hopen dat de 
Sint en zijn pieten er iets in doen. Woensdagochtend gaan we zien of het gelukt is met het vullen van alle 
schoenen. De kinderen blijven woensdag tot 08.30 uur op het plein. Ouders kunnen bij het hek afscheid 
nemen van kind. Alleen alle kinderen en leerkrachten verzamelen op het plein. Daarna gaan wij 
gezamenlijk en tegelijk naar binnen om de verrassing te aanschouwen.  
 
Schoolfruit 
Het schoolfruit wordt volgende week geleverd. Dit betekent dat de schoofruitdagen op woensdag-
donderdag en vrijdag zullen zijn. We krijgen rettich, sinaasappel en wortel om gezond te smikkelen.  
 
Broodtrommels 
Op school hechten we waarde aan gezond eten en drinken. Vandaar we meedoen aan het Europese 
programma voor groenten en fruit op school. Momenteel merken we wel dat er op school steeds vaker 
weer snoep, koek en chocolade in de broodtrommels zitten. We stellen het op prijs als ouders de 
kinderen gezonde spullen meegeven naar school. En we hopen dat iedereen daaraan mee wil werken. 
Mocht u vragen hebben over gezond eten en drinken voor kinderen. Het voedingscentrum adviseert 
daarover www.voedinscentrum.nl 
 
Emailadressen 
Afgelopen week hebben we aan de kinderen een formulier meegegeven waarop ouders hun emailadres 
konden invullen. Van veel kinderen hebben we maar 1 emailadres en we kunnen ons voorstellen dat 
straks als we Parro gebruiken elke ouder zelf de INFO op zijn of haar telefoon wilt kunnen ontvangen. U 
kunt het emailadres dat bij ons nog niet bekend is, alsnog aanleveren per telefoon, mail of schriftelijk.  
 
Bibliotheek 
Aanstaande donderdag gaat de schoolbibliotheek weer van start. De kinderen mogen allemaal een boek 
uitkiezen om thuis lekker te lezen. Elke donderdag wordt het inleveren en uitlenen van boeken verzorgd. 
Het is handig als de boeken vervoerd worden in een goede tas waar geen lekkende beker in zit. Neem 
dus een aparte tas mee zodat de boeken netjes blijven. Het zou kunnen zijn dat je thuis nog 
schoolboeken hebt van voor de coronaperiode. Die boeken kan je nog steeds inleveren.  
 
 

http://www.voedinscentrum.nl/


Vacature 
In december nemen Addie en Peter afscheid van de school en in juli gaat ook Yvonne met pensioen. We 
zijn nu al bezig met de opvolging daarvan en de zoeken een leerkracht en een onderwijs assistent.  
Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om op een kleine school te werken volgens de principes van 
Dalton, dan kunt u gebruik maken van de vacaturetekst in de bijlage.  
 
 
Social Media 
In deze tijd van tekorten aan onderwijspersoneel, moeten we veel inspanningen doen om mensen te 
werven. U kunt ons daarbij helpen door de vacature te delen via uw eigen kanalen voor social media.  
U treft de tekst aan in de bijlage.  
 
Alvast dank voor het delen! 
 
 
Vrije dagen voor de kinderen 
U kunt in uw agenda noteren dat de kinderen vrij zijn op: 

- 18-11-2021 vanaf 12.00 uur. 

- 3-12-2021 vanaf 12.00 uur.  

- 21-1-2022 vanaf 12.00 uur. 

- 25-2-2021 vanaf 12.00 uur. 

- 7-3-2022 de hele dag.  

- 7-6-2022 vanaf 12.00 uur. 

 
 
 
 
 


