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MAANDAG 12 NOVEMBER 2018
Groep 7-8: voorstelling op school

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018
20:00 uur Ouderraadvergadering

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018
Groep 6-7-8: Toets Engels
Ouderbijeenkomst op school (uitnodiging volgt)

DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018
Groep 7-8: fiets mee (voorlichting veilig omgaan met landbouwvoertuigen)

BIJZONDERHEDEN
EU schoolfruit: Er is woensdag 7 november een brief aan ouders verstuurd over dit project. Het project
begint deze week. De eerste week gebruiken we als oriënterende week, zodat we weten op welke dag
het fruit wordt geleverd. In de volgende weekkaart zullen we meer duidelijkheid geven.
Voorstelling: Op maandag 12 november staat er een voorstelling gepland voor groep 7/8 op school.
Ouderpanel: Onder genot van een kopje thee en koffie hebben we woensdagochtend 7 november gesproken over de typecursus, het sinterklaasfeest en de PR van de school. De inbreng van de ouders is
waardevol en met de tips en opmerkingen van de ouders kunnen we ons onderwijs en de
(buitenschoolse) activiteiten nog beter maken.
Excursie groep 7-8: De kinderen van groep 7-8 gaan vrijdag op de fiets naar Oud-Lutten voor een
voorlichting over veilig omgaan met opvallende landbouwvoertuigen in het verkeer. Nemen jullie allemaal een fiets mee?
Zwemmen: De kinderen van de bovenbouw gaan op woensdagmiddag 5 december zwemmen in Center Parcs De Huttenheugte. Dit is een jaarlijkse activiteit aansluitend aan het Sinterklaasfeest voor de
oudste kinderen. We zijn blij dat we het dit jaar ook weer kunnen aanbieden.
Kerstdiner: Dit jaar zal het kerstdiner op woensdagavond 19 december plaatsvinden.
Typecursus: Ondertussen hebben we een mooi aantal opgaven van kinderen die van plan zijn deel te
nemen aan de typecursus. Dit zijn kinderen van de Klimop en De Bron. U kunt uw kind (uit groep 6-7-8)
nog opgeven voor een typecursus. Bij zo’n 8 tot 10 aanmeldingen kunnen we de typecursus op school
aanbieden. De prijs van een klassikale cursus na schooltijd is 195,00 p.p. Dit wordt aangeboden door
Instituut Noord. (In het vorige bericht stond de verkeerde aanbieder genoemd, dit is niet van LIO Kidzz)
Voorlopige adviesgesprekken: Juf Pauline heeft de voorlopige adviesgesprekken op 22 november
gepland. De ouders en de kinderen van groep 8 worden hiervoor uitgenodigd.
De Nieuwe Veste: De kinderen van groep 8 worden vanaf 16 november een aantal keer uitgenodigd op
De Nieuwe Veste. Zij kunnen op deze vrijdagen kennismaken met het voortgezet onderwijs.
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Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl

