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Sinterklaasfeest
Op 4 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. Dit keer zullen we Sint niet gezamenlijk kunnen ontvangen helaas. De kinderen mogen gewoon om 5 voor half 9 de school
binnenkomen. Gedurende de ochtend zal Sint alle groepen bezoeken. Het is dit jaar ook
niet mogelijk om de kinderen die nog niet op school zitten langs te laten komen.
Alle kinderen gaan deze dag tot 14.15 uur naar school.

Rapportgesprekken
Vrijdag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Als de leerkrachten n.a.v. het
rapport een gesprek willen, dan nemen zij contact op om een afspraak in te plannen. Is
dit niet het geval en u wilt graag toch een gesprek, neem dan contact op met de betreffende leerkrachten. Zij zullen dan een telefonische afspraak met u inplannen.
De ouders van de leerlingen van groep 8 worden wel uitgenodigd op school omdat in
deze gesprekken het voorlopig schooladvies wordt besproken.

Kerst
Natuurlijk vieren we dit jaar kerst op school. Het zal dit jaar wel een beetje anders
gaan dan voorgaande jaren.
We doen een kerstbrunch overdag i.p.v. een kerstdiner ’s avonds. Dit jaar wordt er
voor eten gezorgd en hoeft u dus niets thuis te maken.
Kerstbakjes maken gaat dit jaar ook gewoon door. De OWG zorgt voor groen, u moet
zelf voor andere spulletjes zorgen.
In de volgende nieuwsbrief zullen we nog wat meer informatie geven over kerst.

Bloembollen
Via Dorpsbelangen Noord-Sleen hebben we heel veel zakken met bloembollen gekregen. Alle kinderen van school
hebben meegeholpen met het planten van de bollen. In het voorjaar zal het vast een prachtig gezicht zijn.
De bijen en de vlinders zijn er reuze blij mee en wie weet kunnen we de eikenprocessierupsen hiermee een
beetje terugdringen.

Bijlage
- bericht
van de
bieb

Onder voorbehoud van typefouten.

Doe mee met de Pubquiz!
Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van de generatie Tik Tak? Tja, dan is het
niet zo gek dat het een beetje lastig kan zijn om toe te treden tot de belevingswereld van je kind.
Kinderen groeien immers midden in deze digitale tijdperk op en als ouder kun je dan ook tegen
wat hobbels aanlopen.
Om grip te krijgen op die hobbels organiseren wij samen met Jacqueline Kleijer en Els van Barneveld van Bureau Jeugd & Media een bijzondere ouderavond, namelijk een in de vorm van een
online pubquiz.
Tijdens de pubquiz komen vragen over privacy, sociale media, cyberpesten en nog veel meer
aan bod. Er zijn in totaal drie rondes en tussendoor delen Jacqueline en Els hun kennis over
mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook krijg je handvatten mee om thuis de juiste balans
te vinden.
Voor wie: Ouders met kinderen onder de 12 jaar
Hoe: Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams.
Wanneer: Woensdag 25 november
Waar: Lekker vanuit je eigen huis
Tijd: Van 20:00 tot 21:30 uur
Aanmelden: https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz.
Graag zien wij jullie dan!

