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NATIONALE ONDERWIJSSTAKING

Op woensdag 6 november a.s. is de school dicht vanwege de landelijke
onderwijsstaking. Alle leerkrachten doen mee aan deze actie. Zie ook het bericht via
Scom van di. 29 okt. j.l. met uitleg in de bijgevoegde brief.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op donderdag 7 november doen we mee met het nationaal schoolontbijt.
De kinderen mogen in pyjama naar school komen. We hanteren de
gewone schooltijden. Vergeet u aub niet om uw zoon of dochter bord,
beker en bestek mee te geven in een tas, alles voorzien van naam.
Hartelijk dank voor uw medewerking. We zien ernaar uit gezellig samen
te ontbijten. (zie ook bericht met bijlage van do. 31 okt. j.l.)
KIJKMOMENTEN
Volgende week zijn de kijkmomenten in de klas. We hopen u allen te zien, zodat u ervaart hoe wij
SNOR lesgeven aan en omgaan met uw kind en elkaar. De leerkrachten zorgen voor voldoende
zitplaatsen. U bent een half uur welkom (korter is niet wenselijk ivm het vele geloop in de klas, maar
ook kunt u in 10 min. niet echt ervaren hoe het is). Uiteraard staat uw mobiele telefoon uit.
Deze momenten raken de O, die staat voor open, van SNOR. Dus graag tot volgende week!

TEAMUITJE
We hechten er veel belang aan om goed
samen te werken. Alleen in samenhang met
elkaar kunnen wij uw kind het beste bieden en
het best begeleiden. Zo ontstaat er een
ononderbroken lijn in de ontwikkeling van uw
kind. Teneinde goed samen te kunnen werken
is het belangrijk elkaar ook op een andere
manier te (leren) kennen, dan als leerkracht in
een professionele organisatie.
Het is daarom dat wij graag minimaal 1 x per
jaar iets doen met elkaar, dat niets te maken
heeft met onderwijs. Deze keer zijn we bij ‘De
Bruidsbeleving’ geweest. Aansluitend gingen we
een hapje eten. Het was een onvergetelijke
ervaring, waarbij we elkaar weer van een andere
kant hebben leren kennen. Met dank aan de 2
collega’s die dit geregeld hebben. #teambuilding
Volgende week geen nieuwsbrief ivm directeuren 2 daagse op donderdag 7 en vrijdag 8 nov. a.s.
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LEERLINGENRAAD
Dit schooljaar zijn Jessie & Casper uit gr. 5, Eefje en Levi uit gr. 6, Emma
en Tim uit gr. 7 en Isa en Olivier uit groep 8 lid van de leerlingenraad van
onze school. De afgelopen weken hebben zij reeds meerdere rondleidingen
gegeven aan nieuwe ouders. Dat doen ze erg goed. Op 20 nov. zal Olivier
onze school vertegenwoordigen in de Hoeksche School Kinderraad, tijdens
de week van de diversiteit, die op alle ‘Hoeksche’ scholen gehouden wordt.
AFVALREDDERS

Donderdag 31 okt. j.l. zijn onze ‘afvalredders’ weer bij elkaar gekomen. De vorige bijeenkomst olv
professor Lamoraal hebben zij plannen gemaakt waarmee zij ervoor willen gaan zorgen dat wij
afvalvrije school worden. Gisteren hebben ze een aantal van deze plannen concreet vormgegeven.
Inmiddels kunt u op het plein, aan de schoolmuren zien wat zij gemaakt hebben. Wordt vervolgd!
NAAMSWIJZIGING
Stichting Kinder Opvang Cromstrijen, afgekort SKOC, is van naam gewijzigd naar Stichting De
Hoeksche School Kinderopvang. Zie de bijgevoegde nieuwsbrief over deze naamswijziging. Op de
algemene ouderavond van di. 26 november a.s. vertellen Cora Labree, directeur De Hoeksche
School kinderopvang, en ik u hier alles over. De uitnodiging voor deze avond volgt spoedig.
AGENDA
Wo. 6 nov. a.s. School dicht ivm staking
Za. 9 nov. Voorleespret (zie bijlage)
Vr. mid. 15 nov. a.s. 13.00 uur aankleden school door ORleden en ouders ivm aankomst Sint.
Di. 26 nov. a.s. om 19.00 uur Algemene ouderavond ism Halt! en informatie over de werking van en opgave
voor de dag-, peuter en/of BSO opvang binnen speel- en leercentrum de Pijler.
Vr. mid. 6 dec. a.s. 13.00 uur Sinterklaas aankleding opruimen en aankleden voor Kerst olv OR.
Vr. 20 dec. a.s 8.30 uur alle feestartikelen in de gangen en centrale ruimtes opruimen olv OR.

