Nieuwsbrief november 2019

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerlingen
Vanaf 4 november begint Jent Seton op De Singel. We wensen hem veel (leer)plezier op
onze school!
Inloopmomenten
We willen graag dat u als ouders nauw betrokken blijft bij de ontwikkeling van uw kind.
Daarom is er ook dit jaar weer een inloopmoment. Op vrijdag 8 november van 14.30 uur tot
15.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas van uw zoon en/of
dochter. Uw kind zal u van alles vertellen over zijn of haar klas!
In verband met de staking op woensdag 6 november gaat het inloopmoment van deze dag
niet door.
10-minuten gesprekken
Op 19 en 21 november staan er 10-minuten gesprekken gepland. De gesprekken vinden na
schooltijd plaats, tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De leerkracht die werkzaam is op de
betreffende dag, zal aanwezig zijn tijdens het gesprek. U bent vrij om zich in te schrijven voor
de gesprekken. Heeft u geen bijzonderheden om te bespreken, dan bent u niet verplicht om
u in te schrijven.
Vanaf dinsdag 6 november zal de planner in Parro opengezet worden, zodat u een gewenst
tijdstip kunt kiezen om het gesprek plaats te laten vinden.
Sinterklaas
Op 23 november komt Sinterklaas weer aan in Willemstad.
We hopen dat het goed gaat met het paard van Sinterklaas en dat Americo niet weer in de
school hoeft te logeren. Op woensdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten
op school. Dit wordt weer een gezellige tijd!
Communie
Kinderen uit groep 4 met (ouders met) een katholieke achtergrond kunnen in 2020 hun
Eerste Heilige Communie doen.
Dit kan in de kerk in Fijnaart, Zevenbergen of Zevenbergschen Hoek.
Wilt u uw kind aanmelden of wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar juf Helma
(groep 7): h.kannekens@dewaarden.nl

Verjaardagen
1 november
7 november
15 november
19 november
27 november
28 november

Aliek Bahlibi Yowhanns (groep 7)
Khyara Stout (groep 4)
Victor Baan (groep 5)
Virginia van Wijk (groep 7)
Sandra Konings (groep 6)
Sammie Amoraal (groep 4)
Jasmijn Lems (groep 7)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

