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Belangrijke data:
Koffieochtend voor
ouders:
Woensdag 15 november
8.15-9.00 uur
BELANGRIJK
Vrijdag 17 november:
Groep 1,2 vrij
Vrijdag 17 november:
Kanjerdag groep 6
Swim Move
Data tot de kerst:
10 november 6,7,8
17 november 3,4 en 4,5
24 november 6,7,8
1 december 3,4 en 4,5
8 december 6,7,8
15 december 3,4 en 4,5

Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Deze week...
Al een klein beetje winter.... je kunt het ruiken! En de lichtfeesten zijn
begonnen. Onze kaarsjes brandden op 2 november maar zullen ook
op 11 november branden in de lantaarns van Sint Maarten. Het
verhaal over delen met elkaar, blijft ook in onze tijd nog steeds
actueel.

Koffie-ochtend
Wij organiseren een koffieochtend voor ouders waarvan de kinderen
net bij ons op school zijn: ouders van de kleutergroepen en nieuwe
gezinnen.
Tijdens dit koffie/thee moment gaan we uitwisselen over alles wat
met school te maken heeft in de breedste zin. U kunt hier uw vragen
kwijt en wij horen graag van jullie, hoe ouders denken over bepaalde
onderwerpen. Doel is: een gezellig en informatief koffiemoment!
Opgeven hoeft niet; u kunt zo aanschuiven. Van harte welkom!

Kanjerdag groep 6
Op vrijdag 17 november organiseren wij een Kanjerdag voor groep 6.
Op deze dag gaat Nienke Okkema, trainer van de Kanjer-methode
ons aan de slag om de sociale vaardigheden uit de Kanjeraanpak met
ons te oefenen. De ouders zijn daarbij uitgenodigd. Juist door het
met elkaar te doen, heeft het effect op een positief groepsklimaat.
Alle ouders van groep 6 hebben hierover een brief gehad. We hopen
op een grote opkomst! Volgend jaar willen we de Kanjerdag weer
aanbieden aan een groep van onze school. Op die manier willen we
blijvend en samen met ouders werken aan onze Kanjeraanpak.

Ludgerusschool
Kanjerschool!

Studiedag
De kinderen van groep 1 en 2 zijn vrijdag 17 november vrij in verband
met een studiedag van Guusje en Annelies. Deze dag wordt

georganiseerd door de BMS en is geheel gericht op het specifieke
kleuteronderwijs.

Schoolfruit
Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we dit jaar weer ingeloot voor het
schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen vanaf 13 november drie keer
per week schoolfruit krijgen. Het fruit moet nog wel gesneden worden,
hierbij hebben we weer hulp nodig van ouders.
Onze vraag is, wie wil er 1 a 2 keer per week een half uurtje helpen met
fruit snijden van 8.15 - 8.45 uur op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Opgeven kan bij Lieseth Galema tel. 06-33727084. Mogen we (weer) op
jullie rekenen?

Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet voldoen t.a.v. de wet
op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen
worden, kunt u dat altijd aangeven.

Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook ‘verzorgers’.

De nieuwsbrieven komen één keer per vier weken op de site en zijn
daar terug te lezen.

