Nieuwsbrief

27 okt t/m 2 nov 2018

31 oktober

Cultuurtje groepen 5

5 november

Tafeltjesmiddag

7 november

Cultuurtje groep 7

9 november

Groepen 2 vrij

19 november

Studiedag, groep 1 t/m
8 vrij

Sander, Keano, Alexander,
Maud, Olivier, Inna

Alle leerlingen en leerkrachten zijn weer fris begonnen na de vakantie, op een enkele zieke
na…... Er komt een leuke, soms ook spannende tijd aan voor kinderen. En dan moet er ook
nog hard gewerkt worden! Dat zal niet altijd meevallen…..
Afgelopen week is er iets heel vervelends gebeurd op school. Er is namelijk een fiets van een
leerling verdwenen. De fiets stond wel op slot, maar niet aan een paal, rek of andere fiets.
Wilt u het er nog eens met uw kind over hebben hoe je een fiets het beste vast kan maken
(als het los (ketting of cijfer) slot heeft) De leerkrachten zullen dit ook nog bespreken in de
klas. Want helaas is het zo dat de school geen verantwoordelijkheid kan dragen voor
kostbaarheden die mee naar school worden genomen (dit varieert van fiets tot mobiele
telefoons).
Heeft u informatie over de verdwenen fiets, loopt u dan even binnen bij de directie of de
leerkracht van uw kind. Of stuur een berichtje via MijnSchoolInfo.

Goed nieuws! De kapstokken in de groepen 1-2 zijn in de
herfstvakantie lager gehangen. Dit was een grote wens van ons, zodat
de kinderen zelf makkelijker hun jas kunnen ophangen. Dit helpt in
hun groei naar zelfstandigheid.

MR verkiezingen
Zoals bij u bekend is bestaat een deel van de Medezeggenschapsraad uit ouders
/verzorgers die door middel van verkiezingen in de MR zijn gestemd. Indien er
een termijn (3 jaar) verstreken is komen er nieuwe verkiezingen waarbij nieuwe
kandidaten zich kunnen presenteren. Aan het einde van dit schooljaar komt er
één plekje vrij in de MR oudergeleding.
Via deze weg willen wij u vragen, indien u interesse hebt, contact op te nemen
met de MR (bij voorkeur via e-mail via website). Uzelf op geven kan tot en met
woensdag 31 oktober.

Gevonden voorwerpen
Op woensdag 31 oktober worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de hal.
Mocht uw kind iets kwijt zijn, komt u dan vanaf 12.15 uur even binnenlopen om
te kijken.
De spullen die na die middag over zijn, gaan naar een goed doel.

Schoolhandbaltoernooi
Hallo jongens en meisjes,
Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar het schoolhandbaltoernooi weer plaats in de
kerstvakantie.

Wanneer, waar en voor wie.
Het toernooi kan niet op één dag worden gehouden, want er doen een heleboel teams
aan mee.
Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Munnikenheide naast het Munnikenheide
college.
woensdag 2 januari 2019 groep 3 en 4 ’s morgens en groep 5 ’s middags
Donderdag 3 januari 2019 groep 6 en 7 de hele dag
Vrijdag 4 januari 2019 groep 8 de hele dag

Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Munnikenheide gelegen naast het
Munnikenheide College.

Als je ook mee wil doen;
Vul dan het strookje in de bijlage in. Lever dat strookje en het bedrag van € 1,50 zo snel
mogelijk (uiterlijk 2 november) in bij jouw meneer of juffrouw. Vraag het natuurlijk eerst
aan je ouders. Een team bij de groepen 3 t/m 8 bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10
spelers.
Voor de teams zijn we nog op zoek naar coaches, want zonder coach kan een team niet
meespelen. Ook dit kunt u op het strookje aangeven.
Wij hopen op een grote deelname.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Sport

Kerstschoolhandbaltoernooi
2018/19
Hallo kinderen,
Misschien heb je het al gelezen of gehoord, handbalvereniging Internos organiseert
tijdens de Kerstvakantie voor de 44ste maal het Kerstschoolhandbaltoernooi.
Hiervoor heeft jouw school ook weer een uitnodiging gekregen om mee te doen.
Wanneer, waar en voor wie.
Het toernooi kan niet op één dag worden gehouden, want er doen een heleboel teams
aan mee.
Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Munnikenheide naast het Munnikenheide
college.
woensdag 2 januari 2019 groep 3 en 4 ’s morgens en groep 5 ’s middags
Donderdag 3 januari 2019 groep 6 en 7 de hele dag
Vrijdag 4 januari 2019 groep 8 de hele dag
We proberen ervoor te zorgen dat je minimaal 4 wedstrijden speelt. De wedstrijden zijn
zo gepland dat je tussendoor maar kort hoeft te wachten. In die tussentijd kun je
natuurlijk kijken naar de andere teams die aan het spelen zijn, of je kunt een bezoek
brengen aan de kantine van de vereniging.
Er zijn ook prijsjes te verdienen.
Natuurlijk zijn er ook bekers te verdienen en natuurlijk ook de prijs voor het sportiefste
team.
Voor groep 8 is er ook een wisselbeker.
Voor de winnaars van groep 8 is de kans aanwezig dat ze later aan het regionaal en
misschien daarna aan het nationaal kampioenschap schoolhandbal kunnen deelnemen.
Dit zal dan plaatsvinden aan het einde van het schooljaar (± april/mei/juni).

Als je ook mee wil doen
Vul dan het onderstaande strookje in. Lever dat strookje zo snel mogelijk (uiterlijk 2
november) in bij jouw meneer of juffrouw. Vraag het natuurlijk eerst aan je ouders.
Een team bij de groepen 3 t/m 8 bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 spelers.

Kosten.
Wel vragen wij een kleine bijdrage om tegemoet te komen aan de hoge kosten die de
vereniging moet maken. Dit is een bijdrage van € 1,50 per kind. Dit kan je tegelijkertijd
met het invulstrookje in een gesloten enveloppe inleveren bij jouw groepsleerkracht.

Nu weet je denk ik wel voldoende over het schoolhandbaltoernooi. Wil je nog meer
weten, vraag het dan aan jouw meneer of juffrouw, die weet vast nog wel iets meer te
vertellen.

BELANGRIJK VOOR DE OUDERS/VERZORGERS!
Voordat u toestemming verleent uw kind aan het toernooi deel te laten nemen, willen wij u wijzen op het
volgende:
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van geld, sieraden en andere
voorwerpen of opgelopen letsel en ongevallen, alsmede de gevolgen daarvan.


INVULSTROOKJE
Naam:

Leeftijd:

Toestemming van de ouders/verzorgers: Ja

Groep:

Handtekening,

Mijn vader/moeder wil begeleider zijn van mijn team. Naam:

Emailadres ouders/verzorgers:

Shirtmaat van leerling:

Shirtmaat van begeleidende ouder:

