Agenda november
01-11: infoavond VO
02-11: viering gr. 1-2B, 3B, 5B
05-11: oudergesprekken
groep 1 t/m 8
08-11: oudergesprekken
Groep 1 t/m 8
09-11: gr. 1 t/m 4 middag vrij
13-11: inloopochtend
16-11: viering
22-11: leerlingenraad
23-11: gr. 1 t/m 4 middag vrij
27-11: MR-vergadering
28-11: nieuwsbrief november
Bijlagen:
 Uitn. themabijeenkomst
 Uitn. voorlichting GGD
 Info speelgoedbeurs
 Info autismegeleidehond
 Info Eindhoven Cup
 Persbericht intocht
Sinterklaas

Plastic afval
Graag willen wij u er weer op alert maken dat er op school erg veel
(plastic) afval weggegooid wordt.
We willen u vragen om, waar mogelijk, drinkbekers te gebruiken in
plaats van pakjes/flesjes. Ook willen we u vragen om plastic zakjes te
vervangen door broodtrommels.
Alvast bedankt!
Vrijwilligers gezocht!
Bent u een papa, mama, opa, oma, buurvrouw, buurman bij de school
en wilt u graag uw steentje bijdragen? Wij zijn nog op zoek naar enkele
vrijwilligers om ons bibliotheek-team te versterken!
Wij zijn nog op zoek naar:
- 1 vrijwilliger voor de woensdag (11:45-12:30 uur).
- 1 vrijwilliger voor de donderdag (14:15-15:00 uur).
Als biebvrijwilliger helpt u de kinderen met het uitzoeken en uitlenen van
de boeken. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het terugzetten van
de uitgeleende boeken.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u zich aanmelden bij
juf Mirjam of bij Natalie (moeder van Rico en Dorthe).
Bezoek aan de Jumbo
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is
vermeld, brengen alle groepen dit
schooljaar een bezoek aan de Jumbo.
De medewerkers van de Jumbo
hebben een programma voor onze
kinderen gemaakt.
Op 26 september en op 3 oktober
hebben de groepen 6/7 een bezoek
aan de Jumbo gebracht. Ze hebben
het prima naar hun zin gehad.
Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 7 november doet onze
school mee aan het nationaal
schoolontbijt. De kinderen krijgen
allemaal een ontbijtje op school. De
kinderen moeten die dag zelf een bord, beker, bakje (voor yoghurt) en
bestek meenemen. Mocht uw kind een allergie hebben, meld dat dan
a.u.b. bij de leerkracht van uw kind. Eet smakelijk! Groetjes, juf Karin
Glow
Met onze groepen 5 en 7 gaan wij dit jaar meedoen aan GLOW kids.
GLOW kids is een onderdeel van GLOW, dit is een gratis te bezoeken
lichtkunstfestival in Eindhoven. Dit vindt ieder jaar plaats in november,
dit jaar van 11 -17 november. Ongeveer 30 scholen uit Eindhoven zullen
meedoen aan dit project. Het thema van dit jaar is ‘het plafond van de
keizer’. Geïnspireerd op de rijkelijk versierde plafonds van Chinese
tempels en paleizen, creëren de leerlingen door het weven van plastic
repen in gaas een eigen plafond. Het plafond van onze groepen 5 en 7
komt samen met alle andere plafonds te hangen op de Demer.

Parkeerproblemen
We hebben al eerder berichten geplaatst over de parkeerproblemen
rondom ons Kindcentrum. Opnieuw het dringende verzoek om uw auto
zo goed mogelijk op de gemarkeerde plaatsen te parkeren. Omdat er
ook vanuit omwonenden steeds meer klachten kwamen, is de wijkagent
met hen in gesprek gegaan en heeft om begrip gevraagd voor overlast
bij aanvang en einde van de schooldag.
Vanaf nu zullen het team handhaving van de gemeente én de politie
intensiever gaan controleren op het parkeren. In eerste instantie zullen
de foutparkeerders een waarschuwing krijgen maar bij een 2e
overtreding zal er verbaal worden opgemaakt. We hopen op uw begrip
en medewerking.
Reflection Day
Op 1 december starten wij weer met Reflection Day in de groepen 5 t/m
8. Het project eindigt op 21 januari. Het is een project om op te vallen in
het verkeer met behulp van een reflecterend hesje. De groepen 6/7/8
hebben hier vorig jaar ook al aan meegedaan. Voor de groepen 5 is het
nieuw. De kinderen van groep 5 t/m 8 (en de ouders van groep 5) krijgen
hierover nog uitleg op school. In de nieuwsbrief van december komt er
ook nog een stukje hierover.
Autismegeleidehond
In het gezin van een van onze leerlingen is sinds kort een
autismegeleidehond aanwezig. Bent u nieuwsgierig naar Moody, hoe hij
is getraind en wat zijn taken zijn? In de bijlage stelt hij zich aan u voor!

