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Belangrijke data
Woensdag 28 november
Woensdag 5 december
Vrijdag 14 december
Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari
Maandag 14 januari
Donderdagmorgen 24 januari
Donderdag 7 februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 11 februari
Woensdag 13 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari

Schoen zetten
Sinterklaas
Bovenbouw brengt een bezoek aan Den Haag
Groep 4 ’s middags vrij
Kniepertjes bakken
Kerstviering op school
Start twee weken Kerstvakantie om 12.00 uur
Luizencontrole
Start belweek
Start toetsweken
Bovenbouw op bezoek bij de Fundatie
Natuurwijs met de boswachter (onderbouw)
Rapport mee
Start week rapportgesprekken
Theatershow
Natuurwijs met de boswachter (bovenbouw)
Margedag (leerlingen vrij)

Culturele commissie
Wij zijn als school aangesloten bij de culturele commissie uit Ommen.
We vinden het belangrijk dat de kinderen ook in aanraking komen met een vorm van
kunstzinnige vorming.
De groepen zullen een voorstelling gaan bezoeken en de bovenbouw zal ook museum de
Fundatie gaan bezoeken in Zwolle.

Belweek
In de eerste week van het nieuwe jaar, zullen de leerkrachten u weer gaan bellen of u nog
vragen heeft over uw kind of andere zaken.
ZO heeft u nog een extra contactmoment voordat eind januari het eerste rapport komt.

Sinterklaas
Dit jaar zal Sinterklaas op woensdag 5 december een bezoek brengen aan onze school.
De bovenbouw zal surprises en een gedicht maken en Sinterklaas brengt in de onderbouw
een langer bezoek.

Voetbalveld
Door de tijd van het jaar is het voetbalveld nog wel eens vochtig.
Helaas is gebleken dat het veld in combinatie van blad best glad kan zijn en heeft al de
nodige valpartijen opgeleverd.
De leverancier van het veld geeft aan dat het veld bespeeld dient te worden met goede
schoenen met grip. De komende tijd zullen wij het veld gaan gebruiken als volleybalveld.

Review
We zijn druk bezig met het updaten van de website.
Als je via google de schoolwebsite zoekt, zie je dat je daar ook reviews kunt plaatsen.
We zouden het erg fijn vinden als u daar ook een review achterlaat over onze school.
De reden hiervoor is: Mocht iemand op zoek zijn naar een goede, leuke school in Ommen,
dan helpen de reviews wellicht om ouders nieuwsgierig te maken naar onze school.
Mocht u gebruik maken van Facebook, dan geldt hetzelfde.
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BHV
Afgelopen woensdag hebben Tanja en René een herhalingscursus BHV gedaan. Zij hebben
de basisvaardigheden van EHBO, brandbestrijding en het ontruimen van het gebouw weer
opgefrist.

Kerstfeest
Op donderdag 20 december heeft de ouderraad een gezellige kerstwandeling met een
kerstdiner georganiseerd voor de leerlingen en na afloop is er nog een gezellig samenzijn.
Dit jaar ziet het programma er zo uit;
16.30
16.45
18.00
19.00

uur:
uur:
uur:
uur:

Kinderen aanwezig op school
Start kerstwandeling in groepjes
Start kerstdiner bij restaurant Nieuwe Brug
U krijgt nog bericht over het vervolg van het programma

Zakelijke ouderavond / vacatures
Tijdens deze avond zijn er twee vacatures ontstaan.
Wilt u zich aanmelden, dan graag even een berichtje.
-

Kascontrole > Wie wil samen met meneer Dankelman de kascontrole doen volgend
schooljaar oktober/november?
Coördinator Koningswagen > Wie wil het aankomend jaar de coördinator zijn?
De huidige coördinator zal u op weg helpen.

Bezoek Den Haag
De bovenbouw gaat op vrijdag 14 december een dag naar Den Haag met de trein.
Zij krijgen een rondleiding in de Tweede Kamer en beginnen met een spel hierover in
Madurodam. Na het spel is er de mogelijkheid om het park te bekijken.
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