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De Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen
zijn door de leerlingen uit de groep. Ze denken mee en beslissen mee over activiteiten
en veranderingen die er op onze school kunnen plaatsvinden.
Afgelopen donderdag is de leerlingenraad bij elkaar gekomen. Die bestaat uit Dani en
Tahmid ( groep 5), Felicia en Shanaya D ( groep 6), Miki en Aagje ( groep 7), Zoetje en
Tamzid ( groep 8).

Diploma uitreiking leerlingenmediator
Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen hun diploma ontvangen. Ze zijn nu officieel
leerlingmediator en zullen vanaf deze week meedraaien in het pleinrooster
van 12.00-13.00 uur.
Pietengym maandag 3 december
Op maandag 3 december zal er Pietengym gegeven worden aan groep 3 t/m 8. Sint
heeft vele hulppieten nodig om alle pakjes te bezorgen, dus moet er hard worden
geoefend. De kinderen kunnen daarmee hun Pietendiploma behalen. Om echte Pieten
van de kinderen te maken, zou het natuurlijk leuk zijn als uw zoon/dochter die dag
verkleed als Piet naar school komt. U bent van harte welkom om te komen kijken en/of
mee te doen. De les wordt gegeven in de gymzaal in de Heemraadstraat 60.
Tijd
08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

Maandag
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS…
Snoepen, dat is toch niet gezond!? Helaas denken mensen nog vaak dat snoepen
slecht is. Nee, gelukkig niet want snoepen is helemaal niet slecht of ongezond. Wat
niet gezond is is VEEL SNOEPEN en VEEL SUIKER.
Wist u dat uw kind elke dag minimaal 1 uur beweging nodig heeft om gezond te
blijven?
Snoepen kan lekker zijn en dat willen wij graag zo houden! Daarom is het belangrijk
dat u uw kind bewust en liefst op vaste momenten op de dag snoepmomenten geeft.
Bijvoorbeeld een schaaltje chips op zaterdagavond, een verjaardagstaartje of een
klein snoepje elke middag uit school. Zo kan iets lekkers iets bijzonders blijven.
Voor de lange “moeilijke” decembermaand geef ik u hier nog een tip:
Snoep alleen op 5 december van het sinterklaassnoep of –koek en neem iets van
wat je het allerlekkerst vindt op beide kerstdagen, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.

Geniet, maar dus met mate!!
Fijne feestdagen!!
Lotti Elfferich, de schooldiëtist
Ouderkamer
Nederlandse taalles
Begin van dit schooljaar is de Nederlandse taalles van start gegaan. Er zijn 14
deelnemers die deze cursus volgen. Ze werken in groepen op verschillende niveaus.
De cursisten worden door docenten van Albeda begeleid om op een hoger niveau te
komen. Eind april 2019 eindigt de cursus.
Wilt u ook deelnemen aan de Nederlandse taalles op de school van uw kind en/of kent
u iemand in uw omgeving die graag Nederlands wilt leren? Kom dan even langs in de
ouderkamer voor meer informatie. Contactpersoon: Fatma (medewerker
ouderbetrokkenheid).

Kalendermaand: November en December
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Laatste dag juf Sharon

Pietengym groep 3 t/m 8
8.30 uur Introductie damessportles, in de ouderkamer
Sint komt op school

8.45 uur Ouderbijeenkomst ‘’Ouders denken mee met Mozaïek”
Groep 1&2 gaan naar de voostelling “Ik ben kwijt” van KCR
Groep 3 gaat naar de voorstelling “Abels eiland” van KCR

Kinderkoor gaat zingen bij Laurens aan de Nieuwe Binnenweg

Alle leerlingen zijn vrij.
Start Kerstvakantie

