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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Een heerlijke tijd van gezelligheid breekt aan. De tijd van
kaarslicht. In de school begint deze warme en gezellige
tijd met het St. Maartenfeest. A.s. dinsdag vieren we dit
jaarfeest. Verderop in deze schoolbel treft u meer
informatie aan over het St.Maartenfeest.
Een ander aspect van de feesten die nu gaan komen is de
veiligheid en het gebruik van open vuur, kaarsen en
waxinelichtjes. We hebben hiervoor een protocol. Het is
niet zo’n protocol dat op de plank blijft liggen. We
gebruiken het en het wordt precies nageleefd.
Ook de brandweer heeft de school bezocht en een
preventieve controle uitgevoerd. Er waren weinig
opmerkingen en geen tekortkomingen. Wel moeten we de
rommel onder de keldertrap weghalen. Nelly gaat dat
komende week doen.
Ik vertel u dit omdat ik u hulp nodig heb. Ik wil u vragen
om extra alert te zijn als er ergens in school kaarsen of
waxinelichtjes gebruikt worden. In het protocol staat dat
er nergens onbeheerd vuur mag zijn. Graag daarop letten!
Met het St. Maartenfeest is het ook gebruikelijk een
vuurkorf op het schoolplein te hebben. Ook hier vraag ik u
dringend verantwoord hiermee om te gaan. Naast het
brandgevaar is er het aspect van het voorbeeld naar de
kinderen.
Komende weken gaan we in het team onze
ontruimingsprocedure bespreken. Daarna gaan we een
ontruimingsoefening in de hele school houden. Verder zijn
Nelly en ik bezig met een preventieplan voor de komende
jaarwisseling. Vorig jaar zijn er kleine incidenten geweest
die we dit jaar willen voorkomen. Ook bij dit plan zullen we
uw hulp nodig hebben. Ik kom hier in een latere schoolbel
op terug.

concretiseren van het uitgangspunt dat voorkomen beter is
dan genezen. Maar het is ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid als totale schoolgemeenschap van
school en ouders voor onze kinderen.
Een goed weekend toegewenst.
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Geen mededelingen deze week

Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Schoolfoto’s.
Een dezer dagen komen de schoolfoto’s met uw kind mee
naar huis.
Op de zakjes staat vermeld hoe de gang van zaken is voor
betaling (via machtiging) en nabestellen (via internet).
Wilt u bij het invullen van de machtiging uw precieze
gegevens van uw bank- of girorekening invullen?
Graag uiterlijk vrijdag 14 november weer mee terug geven.
Hartelijk dank!
Juf Jeanny

Ik wil geen rem op de komende feestvreugde zetten maar
wel bewustzijn wekken voor onze verantwoordelijkheid.
Dat is een verantwoordelijkheid van de school, de
leerkrachten en alle medewerkers. Deze willen we
oppakken in de handhaving van goede afspraken en in het
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11 november Sint Maarten

18.15 Ouders wachten op het
kinderen weer naar buiten komen.

plein

tot

de

Vorige week schreef ik een stukje over het St.
Maartensfeest. Om ons heen zien we de afstervende
natuur en in ons binnenste stellen wij ons open voor iets
nieuws. De lampionnen van de hogere klassen zijn bijna
klaar. Maandag onder schooltijd versieren we de
pompoentjes van klas 1 en 2 en doen we de eerste lichtjes
aan. Dinsdag is het zover en vieren wij het feest.
Hieronder alles op een rij.

Tenzij anders vermeld.
Daarna willen we het feest afronden en moeten de
vuurkorven weer uit. Vervolgens gaat ieder gezin, hopelijk
rijk gevuld met mooie ervaringen en een bijzonder lichtje
van je kind weer op huis aan.
We wensen ieder een warm Sint Maartensfeest toe.
Namens het team
Karen Bosman

Di 11 november
11.30- 12.15 Ouders worden in de gelegenheid gesteld
de liedjes die `s avonds in de haag op het plein gezongen
worden samen met kinderkoor in te studeren. Kinderkoor
stelt zich open voor ouders.

17.00 Soep, ouders en alle kinderen aanwezig.
Ouders zingen met 5de klassers op het plein.

17.15 Begin van de optocht.
Kleuterklassen lopen eigen optocht. Klas1,2 en 3 worden
door klas 6 opgevangen in het hobbeltjesbos.

17.25-17.55 Feestelijkheid voor ouders
kinderen op het plein. Graag zonder alcohol.

en

Kinderen van klas 5 dragen gedichten voor bij de
vuurkorven. Als u van gedichten houdt, kom dan beslist
luisteren!!Als u van zingen houdt zing dan vooral voor of na
de gedichten beslist mee! Luisteren en genieten mag ook!
Wat later dan de andere klassen vertrekt nu klas 4. Zij
bezoeken het bejaardentehuis de Essen. Ook hen zingen
wij uit.
Soep wordt geschonken onder het afdakje. Graag eigen
soepkom en lepel mee.Als u soep maakt wilt u de hete
pan(nen) dan verpakt in een warme (hand)doek om 17 uur
onder de luifel bij het kleuterplein brengen? De vijfde
klassers zorgen dan dat de wachtende ouders, nadat de
kinderen vertrokken zijn soep kunnen krijgen . Wilt u de
soep echt zo heet mogelijk meebrengen van huis? We
hebben niet zoveel mogelijkheden om op te warmen. Na
afloop kunt u de pan op dezelfde plek weer ophalen. Alvast
bedankt voor het maken!
Als u graag soep wilt eten wilt u dan uw eigen mok en lepel
meebrengen (dat scheelt plastic afval). Voor de wachtende
peutertjes wordt er in klas 5 (in de noodbouw waar ook
Windekind zit) voorgelezen. Als u voor de deur van klas 5
wacht wordt u met uw kindje binnengelaten als er een
verhaaltje afgelopen is.

17.55-18.10 Klassen komen terug.
Ouders zingen hen toe bij het binnenhalen.
Kinderen sluiten met hun juffie/meester af in de klas met
iets lekkers en een verhaal.
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Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Ouder en Kindgroep
Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van de ruimte van
Windekind, gaan we nu gewoon weer in huisgezinnen de
ouder en kind groep houden.
We houden deze ochtend op de dinsdagochtenden in
Huizen. We hebben nog plaats vrij. Dit is zo geschikt voor
kinderen vanaf loopleeftijd, soms langer.
Als je belangstelling hebt bel Lien Troost 035- 6912992

Oppasgezin gezocht
Ik zoek een oppasgezin voor Zoel Aaralyn (2,5 jaar) voor
de vrijdag. Vanaf 7 uur 's morgens tot 7 uur s' avonds.
Vergoeding of wederdienst in overleg.

Kater….
Reacties: Yessica Francke.
Email: silverswordimix@yahoo.com of 06-28866794

Wie wil: gezellige zwarte kater (Beertje). 4 maanden
oud

Herfstmarkt
A.s. Vrijdag 14 november houden wij weer de Herfstmarkt.
Als jullie kunnen druk dan de flyer een paar keer af, ( zie
hiernaast) en bezorg hem rond in de buurt waar u woont,
uw kinderen zijn graag postbode, dan komen er vast veel
mensen onze markt bezoeken.

Bel: 06 55 988 129 Eslanda Vriens
(moeder van Jera Klas 4)

Heel veel dank,
namens de markt commissie
Erica Van Landeghem
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
November 2008
Dinsdag 11
Dinsdag 18
Maandag 24
Woensdag 26
December 2008
Maandag 01
Vrijdag 12-12
Vrijdag 19-12
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Februari 2009
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag 20
Maandag 23 en dinsdag 24
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Jaarfeest: St. Maarten
Informatieavond
voortgezet onderwijs
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken

Hele school uit om 13.15 uur
Voor ouders van kinderen in de 5e en 6e klas,
aanvang 20.00 uur
Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur

10 minutengesprekken
Kleuterkerstspel
Kerstspel
Kerstvakantie

Vanaf 19.00 tot 21.00 uur
Kleuterschool om 12.00 uur uit.

Studiedag

School is vrij

Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)
Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
Personeelsuitje
Meivakantie

School vrij

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Jaarfeest: St. Jan

Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie
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