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Maandag 11 november 2019

11.00uur: Liedjes zingen in ‘de Klabbe’ – groep 1/2

Dinsdag 12 november 2019

Kielzog - groep 5/6

Vrijdag 15 november 2019

Margedag – alle kinderen vrij!

Maandag 18 november 2019

Margedag – alle kinderen vrij!

Donderdag 28 november 2019

NME - groep 5/6

Woensdag 4 december 2019

Sint bezoekt onze school

‘Weet dat je altijd welkom bent!’
Deze slogan stond afgelopen dinsdag tijdens onze
koffieochtend centraal. Kinderen en ouders horen op
school dit gevoel te hebben. Ons team ziet ouders als
een belangrijke partner in ons werk. Door kennis te
delen, kunnen we gezamenlijk kansen creëren voor uw
kind. Dit kan alleen als er sprake is van een goede
samenwerking en wederzijds vertrouwen. Mocht u een
vraag, een opmerking óf een compliment hebben, u bent
altijd welkom om dit met ons te delen! Zo kunnen we
samen de verantwoordelijkheid voor ónze kinderen
maximaal dragen!
Daarbij hebben we onder het genot van een kop
koffie/thee ouders bijgepraat over onze plannen voor
de komende vier jaar. We hebben onder andere het
gebruik van de escalatieladder toegelicht. Daarbij
hebben we de ouderraad onder de aandacht gebracht.
Er ligt ter inzage een financieel jaarverslag klaar. De
Medezeggenschapsraad heeft zich voorgesteld en
verteld wat zij voor de school betekenen. Al met al een
zinvolle ochtend!
Onze website: www.wascholtenschool-foxhol.nl
Dankzij een actieve ouder, is onze website weer
helemaal up-to-date.
Onze plannen voor de komende vier jaar staan op de
onze website, de schoolgids 2019-2020 en welke
collega wanneer voor de groep staat. Daarnaast is het
SOP, SchoolOndersteuningsProfiel, weer bijgesteld.
Hierin zijn onze mogelijkheden en grenzen van de zorg
beschreven.
U krijgt maandelijks onze nieuwsbrief via de mail. Wilt
u deze nog even nalezen of terugzoeken? Dat kan! Oók
deze is te vinden op onze website.

OPROEP: Komt uw kind op tijd naar school?
Het valt ons op dat de laatste periode veel kinderen pas
na de bel onze school binnen komen. We willen bij deze
een oproep doen om uw kinderen eerder naar school te
laten gaan. We starten om half 9 echt met de lessen en
het is in de eerste plaats voor uw kind vervelend om
halverwege een instructie binnen te komen. Daarbij
stoort het anderen… We rekenen op uw medewerking!
Ouderbijdrage én Sint cadeautje…
Eerder deden wij al een oproep om de vrijwillige
ouderbijdrage over te maken naar onze OR-rekening.
De Sint wil namelijk gráág alle kinderen een cadeautje
overhandigen. Helaas hebben nog niet alle ouders een
gehoor gegeven aan onze oproep. De tijd begint wel te
dringen, daarom nogmaals:
Wilt u € 27,50 overmaken naar IBAN NL52 RABO 032
91 82 781 ten name van
Ouderraad W.A.
Scholtenschool te Foxhol.
Wilt u bij de betaling s.v.p.
de naam en groep
van uw kind/kinderen vermelden?

TSO: afmelden van kinderen voor 9 uur
Helaas komt het te vaak voor dat kinderen opeens wél
of opeens niet aanwezig zijn tijdens TSO. Omdat dat
soms net kan betekenen dat er wel of geen extra kracht
bij moet, willen we nadrukkelijk vragen om vóór 9 uur
aan te geven of uw kind gebruik gaat maken van de
TSO. Dit kunt u telefonisch of via de TSO-agenda in de
gemeenschapsruimte laten weten. Het kan natuurlijk een
keer gebeuren dat u het ontschoten is. Mocht het vaker
gebeuren en u heeft het niet doorgegeven voor 9 uur,
dan zijn wij genoodzaakt om deze keer gewoon af te
stempelen. We rekenen op uw begrip.
Sint Maarten komt er aan!
Wij zijn in de klassen al druk en enthousiast bezig met
het maken van de lampionnen. Ook hebben we leuke en
vrolijke liedjes voor langs de deuren geoefend.
Maandag 11 november om 11.00 uur gaat groep 1/2
samen met de kinderen van de peuterspeelzaal in ‘De
Klabbe’ een aantal liedjes zingen. U bent van harte
welkom om dan naar ons te komen luisteren. Het is
ongeveer om 11.15 uur afgelopen. De leerlingen gaan
om 12.00 uur naar huis.
Zou u de leerlingen uit groep 1/2 vóór 11 november
een lampionstokje met naam mee willen geven?
Dank!
Het Kielzog groep 5/6
Groep 5/6 gaat dinsdag 12 november naar het Kielzog
voor de voorstelling “Titus, de zoon van Rembrandt.”
De voorstelling is van 13.15-14.00 uur. Dat betekent dat
we 12.45 uur vanaf school vertrekken en zullen de
kinderen dus eerder op school moeten zijn! Om de
kinderen wel even rustig een broodje te kunnen laten
eten morgen ze deze dag om 11.45uur naar huis.
Voor deze middag zoeken we nog ouders die willen
rijden. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van
groep 5/6.
NME groep 5/6
Donderdag 28 november gaat groep 5/6 naar het
NME voor een les over knaagdieren. Ook hiervoor
zoeken we ouders die ons willen brengen. De les is
van 9.00 tot 10.00 uur. We vertrekken om 8.40 uur van
school.
Sint en ‘het geheim’
Sint komt al bijna weer in Nederland aan en zal
natuurlijk ook onze school gaan bezoeken. De Sint zal
zoals altijd uitgebreid de tijd nemen voor groep 1 t/m
4. Aan het einde van de ochtend brengt hij vaak ook
nog een flitsbezoek aan de bovenbouw. We krijgen al
wat vragen van ouders hoe dit gaat verlopen in groep
5/6. Vanaf groep 5 trekken we lootjes in de klas. Ieder
kind koopt een cadeautje voor een andere leerling uit
de klas. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.
Op school verklappen we “het geheim” van de Sint niet,
maar geven aan dat we de Sint een handje helpen,
omdat hij het al druk genoeg heeft op alle scholen. In
groep 5/6 zijn er kinderen die nog geloven en zijn
kinderen die het geheim al weten. Het is de keuze van
ouders om te bepalen wanneer zij dit geheim

verklappen, dit gaan wij als leerkracht niet doen. Wees
u er van bewust dat kinderen onderling er wel over
praten…
We maken er in ieder geval een gezellige feestelijke
dag van, binnenkort krijgt u hier meer informatie over.

Nieuws van de Tovertuin…
De kinderen van de Tovertuin hebben weer veel plezier
gehad met het thema herfst.
We hebben gelezen over de spin die het heel druk had
met het weven van een web en van Olivier die
verdwaalde omdat hij achter een mooi geel blad
aanliep. Op een grote paddenstoel is ons favoriete lied.
Er is ook heel veel geknutseld. Iedereen is trots op alle
mooie werkjes.

