Nieuwsbrief 4 november 2016
Beste ouders/ verzorgers,
De Wachter
Het beeld De Wachter van de kunstenaar Boris Tellegen is in
de zomervakantie op zijn definitieve plek geplaatst en is
inmiddels helemaal af.
Dit betekent dat de buitenruimtes nu helemaal af. Dit willen
we toch een beetje een feestelijk tintje geven.
Groep 7/8 zal op donderdag 17 november De Wachter
feestelijk openen in het bijzijn van Sebastiaan Capel. De
kinderen zullen dan aan belangstellende ouders vertellen
over De Wachter.
Groep 7/8 heeft inmiddels een workshop gehad van Boris Tellegen in de groep en groep 8
zal ook nog robots gaan maken. Ook is groep 7/8 aan het debatteren rondom kunst.
Noteer in de agenda: donderdag 17 november 13.45 De Wachter! Groep 7/8 geeft
informatie over het beeld tot 14.15 uur
De ouders van groep 7/8 krijgen nog een aparte uitnodiging voor een debat in de groep.

Kalender en vrije dagen
De MR heeft ingestemd met de aanpassing van de kalender.
Er is nog wel zorg bij het team over de compensatie van de vrije dagen en de studiedagen
die ze in moeten leveren. Hiervoor staat nog een gesprek gepland met het bestuur.
De kalender is vastgesteld tot en met de kerstvakantie. Dat deel voeg ik als bijlage toe.
Ook staan die data op de website.
Het tweede deel van de kalender volgt.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad is met de Sinterklaascommissie druk bezig met het Sinterklaasfeest.
Er worden cadeautjes gekocht voor de kinderen, strooigoed en versiering. Dit wordt voor
een groot deel betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u nog niet betaald, dan is
het nu een mooi moment.
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Vermeld in de omschrijving naam van het kind en de klas.

Oproep
Carolien verzamelt voor een Sint circuit keukenrollen en eierdozen.
Heb je lege keukenrollen en/ of eierdozen, lever ze dan in bij Carolien: groep 3 eerste
verdieping.
Alvast bedankt van Carolien

Zara uit groep 4 heeft een prijs gewonnen. Ze deed mee aan de
minimarathon bij de molen van het Amstelpark.
We zijn erg trots op haar!

Data:












18 nov
28 nov
5 dec
6 dec
9 dec
22 dec
22 dec
23 dec
24 dec
9 jan
25 jan

oudernieuwsbrief
OR
Sinterklaasfeest
GMR
oudernieuwsbrief
sportinstuif gr 1 t/m 3
kerstdiner (tijd volgt)
oudernieuwsbrief
start kerstvakantie
weer naar school
IKC studiedag (school en opvang dicht)

Newsletter 4th November 2016
Dear parents,
De Wachter
Our statue “de Wachter” made by Boris Tellegen has reached its
final destination. This means that our outdoor spaces are
completed.
Of course this cannot go by unnoticed. We therefore would like to
invite you to come to our festivities on Thursday, November 17th at
13.45
Together with Sebastiaan Capel, the children of group 7/8 will
inform the parents about ‘the Wachter”.
Already the groups 7/8 are preparing themselves, making robots and discussing “the arts”
The parents of groups 7/8 will receive a special invite to participate in the debate

Calendar and days off
The MR has agreed to the alteration in the calendar. There is still a bit of uneasiness
amongst the staff as far as the studydays and cancelled days off are concerned. A meeting
with the board should clarify the situation and reach general agreement.
The calendar is avlaid till the 9th of January and has also been placed on the website.
The second part will follow swiftly.

Parents contribution
The parents council is already busy with Sinterklaas, to buy the necessary presents for the
children they need the parents to contribute. Haven’t you paid yet? Now is a good moment:
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Please don’t forget to mention the name of the child.
Please….
Carolien is collecting kitchen towels and egg-baskets. When you have empty ones please
take them to school….and put them with group 3 in the first floor.

Carolien

Zara of group 4 has won a prize. She participated in the mini-marathon
near the windmill in the Amstelpark.
We’re very proud of Zara!
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