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Ouderavond
Op 16 oktober was de ouderavond. U kon na het centrale gedeelte twee workshops naar keuze
volgen. Fijn dat er een groep ouders aanwezig was op deze avond.
Verbouwing
Wij hadden de grote wens om een groot leerplein te kunnen creëren voor onze leerlingen. Dit zou
inhouden dat de vide dichtgemaakt moest worden en enkele kozijnen verwijderd moesten worden.
Na veel voorbereiding was daar groen licht voor de verbouwing, en deze kon nog ingepland worden
in de herfstvakantie!! Aannemer Likpe is als een speer aan de slag gegaan op vrijdagmiddag 19
oktober en het geheel kwam klaar in de vakantie. Zaterdag was de schoonmaakster druk met de
schoonmaak en dat was beslist nodig na zo’n verbouwing. Het team is maandagmorgen heel vroeg
voor schooltijd aan de slag gegaan om het leerplein in te richten zodat het gelijk in gebruik genomen
kon worden. Hieronder ziet u het resultaat.

Wat een geweldige ruimte hebben
we nu, met veel werkplekken voor onze
kinderen.
We zijn enorm blij met het resultaat.

Fietscontrole
De klok is verzet, de herfst maakt dat de dagen korter
worden en we weer de verlichting op onze fiets
moeten gaan gebruiken om goed zichtbaar te zijn in het
verkeer. De verkeersouders hebben deze week in de
bovenbouw de fietsverlichting gecontroleerd. Dank
jullie wel, de kinderen kunnen veilig de weg op.
Leerlingenraad
Tot vorig schooljaar bestond de leerlingenraad uit leerlingen van de middenbouw en bovenbouw. Dit
schooljaar hebben alle groepen een afvaardiging in de leerlingenraad. De oudste leden zijn een
buddy voor de allerjongsten; zij halen ze op in de klas en kunnen een aantal besproken punten
terugkoppelen aan de kleutergroepen. We vinden het belangrijk om te horen wat er leeft in alle
groepen.
Schoolfruit
Vandaag is definitief duidelijk geworden dat we mee mogen doen met het EUSchoolfruitprogramma. Dat is geweldig, want dit houdt in dat onze kinderen m.i.v. 15 november 20
weken lang 3 stuks fruit/groente ontvangen voor de ochtendpauze. Dit is geheel gratis. Op de dagen
dat we schoolfruit eten op school hoeft u uw kind voor de kleine ochtendpauze alleen drinken mee
te geven, fruit wordt dan op school uitgedeeld.
U leest in de aparte bijlage meer informatie over het schoolfruit.

Belangrijke data
Week 44
NOVEMBER 2018
Woensdag 7 november
Donderdag 15
november
Maandag 19
november
Maandag 19 oktober
Woensdag 14
november
Woensdag 14
november

Luizenscreening
Klankbordgroep op het
leerplein boven.
MR

08.45-09.15 uur

Studiemiddag

Alle kinderen vrij om 12.15
uur

OR
Start EUschoolfruitprogramma
Ouderavond voor
ouders/verzorgers van
leerlingen groep 8
Leerlingenraad

Locatie: PCBS de Richtingwijzer,
Lisdodde 9, Zeewolde

Donderdag 22
november
In de week van 18 t/m 23 november is het de week van Mediawijsheid
Woensdag 28
Mozaakje 4
november

