Bereikbaarheidsformulier en de informatievoorziening vanuit
school
Als bijlage ontvangt u het bereikbaarheidsformulier , we willen graag van u
de meest actuele gegevens om u te kunnen bereiken in geval van nood.
Graag het formulier zo volledig mogelijk invullen en weer inleveren bij de
groepsleerkracht voor 10 november.
E-mail adres:
Tevens vragen wij u om uw e-mail adres(sen), we willen stukken zoals de
schoolgids, de informatiebulletins en andere zaken zoveel mogelijk via de
mail gaan versturen. Zo willen we besparen op papier en kopieerkosten.
Mocht u geen e-mailadres hebben, dan verzoek ik u dit ook te melden op
het bereikbaarheidsformulier.
Zoutkristallen
Maandag 24 oktober zijn de leerlingen van de bovenbouw op bezoek
geweest bij de zouttruck die voor onze school stond geparkeerd. In deze
truck waren er diverse proefjes en opstellingen waarmee de kinderen
hebben gewerkt. Tevens kregen zij voorlichting over alles was met zout te
maken heeft. Deze lessen werden gegeven door medewerkers van de
universiteit in Groningen. De medewerkers van de zouttruck waren ook zeer
onder de indruk van de zoutkristallen die wij zelf op school hebben laten
groeien, er is zelfs eentje meegenomen om te laten zien aan de andere
scholen waar de zoutbus op bezoek komt. Op de website kunt u een
fotoreportage bekijken welke een impressie geeft van de leuke middag!
Kinderboekenweek + opbrengst boekenmarkt
De afgelopen Kinderboekenweek was een groot succes, we hebben flink
gewerkt aan het thema “Helden”ook is er veel voorgelezen en hebben we
een boekenmarkt georganiseerd. Dit was een succes! De opbrengst van de
boekenmarkt was € 94 ! Hier worden uiteraard weer leuke nieuwe boeken
voor de school van aangeschaft. Hopelijk kunnen we de boekenmarkt als
vast onderdeel van de Kinderboekenweek opnemen in ons programma.
Nieuwe Ouderraadsleden gezocht, Vacature!
Mocht u belangstelling hebben om plaats te nemen in de ouderraad, dan
bent u van harte welkom! De ouderraad verzorgt diverse activiteiten op de
school zoals de Lentemarkt, Sinterklaas, kerstviering, de recent gehouden
boekenmarkt en nog veel meer. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u
zich aanmelden bij de voorzitter: Mevr. Thera Muller.
Zakelijke Jaarvergadering ouderraad 24 november
Het tweede gedeelte van de zakelijke ouderavond zal dit jaar in het teken
staan van de aanstaande samenwerking tussen de wirdumerdraaischool en
c.b.s. Klimop. U zult worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken,
vragen kunnen stellen en uw mening geven.
De agenda van deze avond zult u in de week voor de vergadering
ontvangen.
Oudergesprek 21 of 22 november
Op bovengenoemde data kunt u spreken met de leerkracht van uw kind.
Het onderwerp van gesprek zal met name over de sociaal-emotionele
ontwikkeling gaan. Hoe gaat het op school, hoe zit uw kind in z’n/haar vel?
Hoe gaat het thuis etc. Het gesprek is vrijwillig, u kunt zich opgeven via de
uitnodiging die binnenkort zal volgen.

AGENDA MAANDNovember:

Belangrijke data:
05-11
09-11
11-11
21-11
22-11
24-11

oud papier
extra or/mr vergadering
sint maarten
oudergesprekken
oudergesprekken
OR jaarvergadering
20.00 uur

Oud papier 5 november:
De heren R. Blom, F. Palts en
H. Moesker staan op het rooster
om het oud papier op te halen,
heren veel succes!

Ontruimingsoefening:
Op 24-10 hebben we een
aangekondigde
ontruimingsoefening gehouden.

Deze is goed verlopen.
Binnenkort zullen we ook
onaangekondigd gaan
ontruimen.

