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Oudergesprekken facultatief 
Op maandag 12 november heeft u de 

mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind 

over uw kind te praten. Die dag zijn er 

facultatieve gesprekken. Als u een afspraak wilt 

maken voor een gesprek dan kunt u, vóór 

woensdag 7 november, mailen (via dit 

mailadres), bellen of even binnen lopen. Geeft 

u ook aan wanneer u kunt? U ontvangt dan in 

de loop van de volgende week een uitnodiging 

voor een 10-minutengesprek. Soms vindt de 

leerkracht het wenselijk om u te spreken over 

uw kind. U krijgt dan ook een uitnodiging. 
 

 
Sint maarten Haagstede 
Vrijdag 9 november gaan de kinderen van 

groep 1/2 en 3/4 naar de Haagstede om daar 

hun lampion te laten zien en om liedjes te 

zingen met/voor de mensen.  

 

Podium  
Dinsdag 20 november is er een Podium. De 

kinderen van groep 1/2 en 5/6 treden dan op 

voor de andere kinderen en de ouders. 

De ouders van deze groepen zijn welkom om 

13.45 uur. 

Voor de ouders van groep 3/4 en 7/8 is het 

Podium op donderdag 14 maart om 13.45 uur. 

 

Taal voor Thuis 
Met dit project wilden we graag ouders mee 

laten doen aan een gratis cursus. Het is een 

cursus voor ouders, die meer willen leren over 

waar hun kind mee bezig is op school. Het is 

niet gelukt om de cursus op te starten. We 

gaan in overleg om toch de cursus mogelijk in 

januari 2019 een herstart te geven.  

Dit wordt dan vermeld in de Nieuwsbrief. U 

kunt zich ook alvast opgeven bij de leerkracht 

van uw kind of de ib-er.    

 

 
Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 9 november doen we weer mee aan het 

nationaal schoolontbijt. Alle kinderen en 

leerkrachten ontbijten ’s ochtends met elkaar 

op school. Meer informatie over het ontbijt 

vindt u in de nieuwsbrief die we als bijlage 

meesturen.  

Wilt u uw kind die ochtend een bord en 

bestek meegeven? 

 

Kijkochtenden 
Volgende week zijn de kijkochtenden op onze 

school. Ouders kunnen dan in de klas kijken. 

De bezoeken duren ongeveer een half uur en er 

zijn twee mogelijkheden per ochtend, 8.30 uur 

en 10.30 uur. 

Er zijn nog plaatsen vrij. Wilt u ook komen 

kijken dan kunt u mailen of bellen naar school. 

De ouders die zich hebben opgegeven krijgen 

een uitnodiging in de mail.  
 
Student Pabo 
Maandag 12 november start juf Linde Evers in 

groep 7/8 met haar afsluitende LIO-stage. LIO 

betekent “leraar in opleiding”. Deze afsluitende 

stage is één van de laatste onderdelen van 

haar opleiding. De stage zal duren tot juni 

2019. Juf Linde is op maandag en dinsdag in de 

groep. Zij is op die dagen ook aanspreekpunt 

voor de groep. Juf Ilona doet op de stagedagen 

andere taken in school. Wij wensen juf Linde 

veel plezier en succes. 

 

Overblijf  
Wij zijn, met spoed, op zoek naar een 

overblijfouder die op maandag bij groep 3/4 

(12.00 tot 12.30 uur) en groep 5/6 (12.30-

13.00 uur) wil overblijven. U ontvangt hiervoor 

een vrijwilligersvergoeding. Ook als u niet elke 

maandag kunt komen zouden we het fijn 

vinden als u zich aanmeldt.   

U kunt mailen, bellen of even binnen lopen bij 

juf Lydia. 
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Schoolfoto’s 
Deze week heeft uw kind de inlogcodes van de 

schoolfoto’s van Foto Koch meegekregen. U 

kunt met deze codes de foto’s via internet 

bestellen. Mocht u de codes kwijt zijn dan kunt 

u deze op school opnieuw krijgen. Als u binnen 

10 dagen de foto’s bestelt krijgt u de 

groepsfoto van uw kind gratis. 

 

 
Coderdojo 
De bibliotheek organiseert op woensdag 7 

november een workshop  Coderdojo, met het 

thema Ozobot, voor kinderen van 8-14 jaar. 

Informatie vindt u in de bijlage. 
 

 

 

Inloopspreekuur Sport 
Harjo van der Valle en Sanne van der Laan zijn 

onze buurtsportcoaches. Zij hebben elke 

maand een inloopspreekuur waar u terecht 

kunt met al uw vragen over sporten, 

verenigingen of bijvoorbeeld een 

Jeugdsportfondsaanvraag. Informatie sturen 

we mee met deze nieuwsbrief. 

 

      

 

SportDrenthe bestaat 50 jaar 

en viert feest! 

16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen 

Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, 

klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en 

weer opstaan! En doe wat jij wil.. 

Heb jij wel een aan freerunning gedaan? 

Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? 

Wil jij graag een keer een potje voetballen 

tegen de spelers van FC Emmen of gamen 

tegen Luuck Jans (eSporter van FC Emmen)? 

Of wil je liever de hele dag op een giga 

springkussen? Torens bouwen van mega lego 

of in de ballenbak? Het kan allemaal.. 

Vrijdag 16 november 2018 organiseert 

SportDrenthe het grootste gratis indoor sport 

en bewegen festival van Nederland. En 

iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je 

lenigheid, coördinatie, snelheid, 

uithoudingsvermogen en kracht in een jungle 

van spelletjes, sporten, videogames, 

springkussens en verrassende challenges. 

Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek 

nieuwe sporten en spellen. Ren je rot en 

beweeg je suf! 

Kijk voor meer informatie op 

www.apenkooixxl.nl 
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