Nieuwsbrief oktober 2019

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Bereikbaarheid juf Loeky
Omdat juf Loeky niet altijd op school aanwezig is, nemen 2 leerkrachten haar taak bij haar
afwezigheid als direct contactpersoon waar. Mocht u een dringende vraag hebben of moet u
iets dringends melden, dan kunt u vanaf nu ook terecht bij juf Annemieke (op maandag,
dinsdag, woensdag) of juf Marita (op woensdag, donderdag en vrijdag). U kunt ze persoonlijk
benaderen in het lokaal van groep 8.
Kinderboekenweek
Op 2 oktober start de kinderboekenweek met het thema 'Reis mee'. Alle groepen van de
Singel hebben leesactiviteiten rond dit thema, maar ook op creatief gebied gaat uw kind aan
de slag. Hieronder wat belangrijke data voor u als ouder.
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Opening op het schoolplein om 8.35. Ouders zijn welkom.
Kinderboekenmarkt. U kunt samen met uw kind kijken of er thuis boeken zijn die
verkocht kunnen worden. Om 12.00 mag uw kind de boeken klaarleggen om te
verkopen. Vanaf 12.15 start de verkoop. Zorg dat uw kind geld bij zich heeft
om boeken te kopen. En als uw kind boeken verkoopt is wisselgeld misschien
handig. Ouders zijn natuurlijk welkom, liefst met geld op zak 😉.
Afsluiting van de kinderboekenweek. In de middag gaan de kinderen in groepjes
de klassen rond om te kijken wat voor moois er allemaal gemaakt is.
Vanaf 14.45 mag u ook komen kijken in de klassen. Voor ouders die op donderdag
geen tijd hebben is er op vrijdagochtend 11 oktober van 8.30 tot 9.50 nog tijd om
de tentoonstelling te bekijken.

Juf Judith en Lynda Neve zijn al druk bezig met de voorbereidingen, samen met de
leerkrachten. We hebben zin om 'op reis' te gaan in!
Waardendag
Op vrijdag 4 oktober is de Waardendag. Op deze dag zijn alle kinderen vrij!
Luizencontrole na de herfstvakantie
Op woensdag 23 oktober staat de tweede luizencontrole gepland. Graag deze dag geen gel
in het haar.
Kleding- en speelgoedbeurs
Op vrijdag 25 oktober is er weer een najaarsbeurs op De Singel. De beurs opent deze keer
om 15 uur en sluit om 20 uur. De voorbereidingen zijn hiervoor alweer in volle gang.
Vindt u het leuk om kinderkleding (maat 80 t/m tiener XS-S) en/of speelgoed te verkopen via
deze beurs? Vraag dan de informatie m.b.t. de spelregels op via
speelgoedenkledingbeurs@live.nl
Tevens zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op deze gezellige beurs
zouden willen helpen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar bovenstaand emailadres.

Juffendag
Op woensdag 30 oktober vieren alle juffen hun verjaardag! Alle kinderen worden om 8.30 uur
op het grote plein verwacht. Daarna gaan de kinderen gezamenlijk met hun juf(fen) naar
binnen voor een gezellige feestmorgen. De kinderen hoeven deze ochtend geen drinken en
fruit mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. De kinderen mogen verkleed naar school
komen. Alle kinderen zijn gewoon om 12.15 uur uit.
Clubactiezegels sparen
Beste ouders van de Singel,
Allereerst voor alle nieuwe ouders... hartelijk welkom op de Singel!
Wij van de OuderRaad hebben wellicht een nieuwtje voor u...
Voor veel "oudgedienden" is het bekend dat de Clubactiezegels van onze Jumbo, die je
GRATIS bij de boodschappen ontvangt, door onze OR verzameld worden.
Van deze zegels kunnen wij voor al onze kinderen op de Singel, inkopen doen bij de Jumbo
in Willemstad. Inkopen voor bijvoorbeeld het Paasfeest, Kerstfeest, Sinterklaasfeest, het
Afscheid van groep 8 en nog veel meer!! Alle gespaarde zegels kunt u in de daarvoor
bestemde Clubactie bus op school doen. Er staat er 1 bij de kleuters en 1 bij groep 4 op de
gang.
Dus aan iedereen...SPAAR de Clubactiezegels van de Jumbo!!!
Vraag opa's, oma's, ooms en tantes om mee te sparen voor de kinderen.
Namens alle kinderen van de Singel... Dankuwel!

Vakantiebijbelclub in Fijnaart

SchatRijk! Vakantie Bijbel Club
Wat:
Gezellig knutselen, zingen met de muziekgroep, poppenkast, spelletjes doen, mooie
verhalen horen en natuurlijk pannenkoeken eten.
Wanneer:
Donderdag 17 oktober van 10.00 tot 12.30 uur
Vrijdag 18 oktober van 10.00 tot 13.00 (met spel en pannenkoeken)
Zondag 20 oktober: 10.00 uur Jeugd en gezinsdienst in De Dorpskerk
Wie:
Voor alle kinderen van de basisschool!
Neem je vriendjes en vriendinnetjes maar mee!
Waar:
In De Dorpskerk te Fijnaart (Kerkring 15)
Tot ziens! Groetjes van het VBC-team
Voor meer informatie: (vbc@pknfijnaart.nl).
We hebben dit jaar ook weer een toffe kleurwedstrijd.
De kleurplaat kun je alvast downloaden op de site:
www.pknfijnaart.nl
Lever hem uiterlijk vrijdag de 18e in.
Toegang: gratis!

Verjaardagen
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Olivia van der Giesen (groep 6)
Conner Vet (groep 7)
Lisanne Loeff (groep 3)
Pepijn van Ulden (groep 4)
Sam Bijkerk (groep 5)

18 oktober
21 oktober
24 oktober
25 oktober
29 oktober

Kaat de Boer (groep 3)
Sjoerd Neve (groep 4)
Esmee Sinnema (groep 8)
Niek Timmers (groep 4)
Marthe van Onna (groep 5)
Jelle van Daelen (groep 8)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

