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29 november     Schoen zetten en pyjama zingen  

5 december    Sinterklaasfeest

20 december    Kerstviering  17.30 uur    

22 december        Nieuwsbrief

22 december    Studiedag

25 december t/m 5 januari       Kerstvakantie

Schoen zet t en/  pyja ma  zingenSchoen zet t en/  pyja ma  zingen

Woens da g a vond 29 november Woens da g a vond 29 november is zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief pyjama zingen op school.
De kinderen worden deze avond om 17.45 uur verwacht in hun pyjama in de klas.
Samen gaan we Sinterklaasliedjes zingen, onze schoen zetten en aansluitend het Sinterklaasjournaal
met de klas kijken.
Na het Sinterklaasjournaal (18.15 uur) kunt u uw kind(eren), zowel in de onderbouw a ls  in dezowel in de onderbouw a ls  in de
bovenbouwbovenbouw, in de klas weer ophalen. In de bovenbouw mogen de kinderen met een schriftelijke
toestemming van u als ouder/ verzorger, ingeleverd bij hun juf of meester ook alleen naar huis

St udieda gSt udieda g
Tijdens de studiedag van 7 november is er een start gemaakt met Stichting leerKRACHT. Er is kennis
gemaakt met verschillende leerKRACHT instrumenten en er is een ambitie geformuleerd voor de
leerlingen door het team. Vanuit deze ambitie zijn de eerste doelen geformuleerd om de komende
periode aan te pakken.
Tijdens deze studiedag is er ook een leerlingarena gehouden om de mening en ervaring van de leerling
mee te nemen in de te stellen doelen voor de komende periode. Hiervoor zijn een aantal leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 gevraagd om deel te nemen.
Vanuit de leerlingarena kwam naar voren dat de fietsenstalling een aandachtspunt is. Leerlingen gaven
aan dat zij graag een fietsenstalling hebben, waarbij alle groepen een eigen plek hebben in de stalling en
waarbij ook gelet wordt op of de fietsen op de goede plek komen.
Het voetballen op het plein was het tweede aandachtspunt. Verder vonden ze het schoolplein prima in
orde. Wel mocht er op het achterplein wat meer groen komen, zoals nu ook gebeurd is op het voorplein.
Voor de problemen rond het voetballen en wie wanneer gebruik van het veldje gebruik mag maken
worden afspraken en regels gemaakt.



De komende tijd zullen meer trainingen volgen om zo het onderwijs 'elke dag een beetje beter'  te maken
op het Overbos.

Fiet s ens t a llingFiet s ens t a lling
Afgelopen vrijdag is de fietsenstalling opnieuw ingedeeld. Alle leerlingen weten waar hun fiets
geparkeerd moet in de fietsenstalling De komende periode zal er een fietsendienst gecreëerd worden in
de bovenbouw om zo te zorgen dat alle fietsen op de goede plaats geparkeerd blijven.

De Fiet s ens t a lling voor de herindelingDe Fiet s ens t a lling voor de herindeling

  

De fiet s ens t a lling na  de herindelingDe fiet s ens t a lling na  de herindeling

   

SchoolfruitSchoolfruit



Afgelopen week hebben de leerlingen voor de eerste keer schoolfruit
gekregen. De komende 20 weken zullen zij op woensdag, donderdag en
vrijdag groente en/of fruit krijgen op school.
De kern van het EU-schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk
eten van groenten en fruit in de klas.
Het EU- schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese
Unie, het ministerie van Economische zaken, rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-schoolfruit. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. U kunt hier
meer over lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

 

http://www.euschoolfruit.nl

