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Week nr.: 47
ACTIVITEITEN
OPTIMIST
28 november
Inloopspreekuur CJG
Ouderpanel
29 november
Sporten met Pieten
(Koploper, €2,- per kind)
05 december
Sinterklaas
21 december
Kerstdiner
25 december t/m 05 januari
Kerstvakantie

Weekbrief De Optimist
Personeel
Juf Amy moet op doktersadvies even een stapje terug doen.
Zij zal tot 5 december niet voor haar groep staan
In die periode wordt juf Amy vervangen door juf Nancy en meester Cok.
Beterschap juf Amy!
Juf Eeuwrenske is op 6 november geopereerd aan haar pols. Het herstel
verloopt voorspoedig.
Op 21 december wordt zij aan haar andere pols geopereerd.
De verwachting is dat zij eind januari/begin februari haar
werkzaamheden weer kan hervatten.
Beterschap juf Eeuwrenske!
Bibliotheek:
GEZOCHT!?!
Wij zijn een aantal boeken kwijt in onze schoolbibliotheek. Op de
streepjescode staat bibliotheek Atolplaza of schoolmediatheekdienst.
Zou u alsjeblieft thuis willen kijken of er nog een boek van onze
bibliotheek in de kast ligt? Denkt u eraan dat de kinderen de boeken
maximaal 3 weken mogen lenen, dan graag weer terug op school om het
boek om te ruilen.
Hulp ouders gezocht voor de bibliotheek
Wie zou het leuk vinden om op woensdag, donderdag of vrijdag te
helpen in de bibliotheek?
Met een paar uurtjes zijn wij al erg geholpen, kan natuurlijk ook als
reservehulp bij ziekte.
U loopt samen met een andere ouder met een groepje kinderen van de
klas naar de bibliotheek en helpt de kinderen met een boek uitzoeken.
Daarna brengt u ze weer terug. Opgeven kan bij juf Olga of bij Paula in de
bibliotheek.
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Schoen zetten
Maandag 27 november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een schoen meenemen naar school.
Op donderdag 30 november gaan we die zetten en dan wordt het spannend……………………..
Zou Sinterklaas of Zwarte Piet er ook dit jaar weer iets in doen?

Pietengym
Volgende week maandag hebben de groep 1 t/m 4 pietengym.
Hier gaan de kinderen leren hoe ze piet moeten worden. Ze leren cadeautjes door de schoorsteen te
gooien, over daken te lopen en nog veel meer.
Afscheid directeur
Zoals u weet gaat onze directeur helaas weg. Wij willen hem niet zonder een leuk afscheid weg laten gaan.
Nu zijn er een paar ouders met een leuk idee gekomen. Zij willen een afscheidsetentje geven. Er zijn 2
manieren hoe we dit kunnen organiseren.
Optie 1: Iedereen betaald € 5,- voor het eten en € 1,- voor een cadeau. Het eten wordt dan gemaakt door
een paar moeders (uiteraard alles halal).
Optie 2: Iedereen neemt iets te eten mee (genoeg voor iedereen), plus € 1,- voor het cadeau.
Wilt u mee doen om hier een heel gezellig afscheid van te maken?
U kunt zich opgeven bij de deur van de klas van uw kind. Daar hangt vanaf maandag een formulier waar u
zich kan inschrijven.
Voor vragen kunt u bij Radha (moeder van Pari, gr. 6) of Fatima (moeder van Samia, gr. 5 en Maroua, gr. 4)
terecht.
Automatische incasso
Het eerste termijn van de automatische incasso is op 1 november afgeschreven. De volgende 2 termijnen
zijn op:
01 december 2017
01 januari 2018
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