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Vele handen maken licht werk! 

 
Wat fijn dat een groepje enthousiaste ouders 
vandaag hebben geholpen met de Sint versiering. Er 
zijn heel veel pakjes ingepakt en inmiddels staat er 
een gezellige open haard op het podium. 
 
Fijn dat jullie je inzetten voor school!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kalender 
 

Belangrijke data komende periode 

 
vrijdag  11 november leerlingen VRIJ ivm studiedag 
  
dinsdag 15 november schoen mee naar school  
 
14, 15, 16 november geen gym  
 
maandag 5 december Sinterklaasfeest 
 
maandag 5 december om 12.00u vrij  
  
 

 

1 

Schoolfruit volgende week  
 

Gezonde school    
 

Uw kind krijgt elke woensdag, donderdag en vrijdag gratis 
schoolfruit bij het 10-uurtje.  
 
Dit is wat we volgende week krijgen:  
 
 

 

 CHERRY PRUIM TOMAATJES  

LEES VERDER  
   

 

 APPEL  

LEES VERDER  
   

 

 SINAASAPPEL  

LEES VERDER  
 

 Geen gym 
 
Meester Remko is volgende week maandag, 
dinsdag en woensdag niet aanwezig. Daarom is er 
die dagen geen gym.  
 
De lessen van meester Ismo en meester Mo gaan 
wel gewoon door, dat zorgt ervoor dat alle 
kinderen voldoende beweging krijgen.  

 Studiedag - vrij 
 
Morgen zijn de kinderen vrij. Het team heeft een 
studiedag en gaat samen een scholing volgen.  
Wij wensen iedereen een fijn lang weekend, met 
morgenavond Sint Maarten en zaterdag de intocht 
van Sinterklaas en zijn Pieten. 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailing.euschoolfruit.nl%2F880%2Fsystem%2Fnewsletter.asp%3Fid%3D3838300D33303533370D33323832370D3730373833380D3138353236300D300D33343234433530300D310D0D300D3239303133350D372E372E302E32303131350D3133&data=05%7C01%7Cphk.klein%40asg.nl%7C788f7f633372427a174f08dac31cd5c8%7C406c9a79cd2f4406af54da39c22f38f9%7C1%7C0%7C638036825863328695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IKpTfuEFmDeY6JuX6%2BkasUbKxqQnX3S3PqpFjGmw4b8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailing.euschoolfruit.nl%2F880%2Fsystem%2Fnewsletter.asp%3Fid%3D3838300D33303533370D33323832370D3730373833380D3138353236300D300D33343234433530300D310D0D300D3239303133350D372E372E302E32303131350D3134&data=05%7C01%7Cphk.klein%40asg.nl%7C788f7f633372427a174f08dac31cd5c8%7C406c9a79cd2f4406af54da39c22f38f9%7C1%7C0%7C638036825863328695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9vp30Rim6QPoI3mmFaTakkyKEJ7yscVlcRNTLrWAlsE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailing.euschoolfruit.nl%2F880%2Fsystem%2Fnewsletter.asp%3Fid%3D3838300D33303533370D33323832370D3730373833380D3138353236300D300D33343234433530300D310D0D300D3239303133350D372E372E302E32303131350D3135&data=05%7C01%7Cphk.klein%40asg.nl%7C788f7f633372427a174f08dac31cd5c8%7C406c9a79cd2f4406af54da39c22f38f9%7C1%7C0%7C638036825863328695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BkNXBodBON4XIU4Xab0vKSGgz8SjvIq4QwHyWtp16xQ%3D&reserved=0
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Oudertevredenheidsonderzoek 
 

Maakt u wat tijd vrij om de vragenlijst in 

te vullen?  
 

Vorige week kon u in de nieuwsbrief lezen dat we een 
oudertevredenheidsonderzoek doen.  
Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Dank u wel!  
Wanneer u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, dan kunt 
u dat de komende week nog doen. Het invullen kost 
ongeveer 5 minuten van uw tijd. Het geeft ons inzicht 
waarover u meer of minder tevreden bent en waar wij 
verbeterpunten kunnen aanbrengen.  
Uiteraard is invullen anoniem.  
 

U vindt de vragenlijst hier .  
 

Dinsdag schoen zetten  
 
Alle kinderen dinsdag een schoen of pantoffel mee 
naar school 

 
Er breekt weer een spannende tijd aan voor de 
kinderen. Komend weekend zet de Sint nl. weer 
voet aan wal.  
Op de stoomboot is een drukke planning aan de 
gang. We hebben vernomen dat alle kinderen 
dinsdag 15 november een schoen mee mogen 
nemen om op school hun schoen te zetten voor 
Sint.  

 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/BMJDMYV
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Klik HIER voor deelnemen 

https://funtasticday.nl/
https://funtasticday.nl/
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