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Agenda

O4NT
Afgelopen week zijn we druk geweest om de individuele onderwijsplannen ingericht te krijgen. In dit plan staan alle doelen voor het nieuwe semester. Bij de uitrol hiervan lopen we nog tegen een aantal technische
problemen aan, maar deze worden nu in een rap tempo opgelost.
Als alle plannen klaar zijn, kunnen de iPads mee naar huis. Mocht dit voor
de kerst niet realiseerbaar zijn, dan gaan de iPad zonder onderwijsplan
mee naar huis. U hoort hierover binnenkort meer

13-11 | extra luizencontrole
16-11 | juf Evelien jarig
20-11 | OR vergadering
23-11 | Studiemiddag. Leerlingen
om 12.00 uur vrij
24-11 | Schoolbrief 7

Ballonnenwedstrijd
De afgelopen week hebben we de eerste
kaartjes teruggekregen van onze ballonnenwedstrijd. Tot nu toe komen alle reacties vanuit Duitsland. In de volgende
schoolbrief maken we de winnaar bekend.

Open lesweek
Aankomende week is de open lesweek. Een heel aantal ouders heeft zich
hier voor opgegeven. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kan dit als
nog. Per dag zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar i.v.m. de rust
binnen de school. Bij de
hoofdingang kunt u zich inschrijven op dagen waar nog
vrije plaatsen zijn.

Luizen
Vorige week is er op school luis geconstateerd. Om een uitbraak te voorkomen is het belangrijk dat u uw kind regelmatig
controleert en bij een uitbraak de school informeert. Volgende week zal er op school een extra controle plaats vinden.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u terecht op
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

Speelgoed inzamelen
Met de feestdagen voor de
deur vallen de
speelgoedfolders
weer
veelvuldig op
de mat en vliegen de reclames om de oren.
Voor sommige gezinnen is dit een lastige
tijd omdat ze het geld niet hebben om cadeaus te kopen. De ouderraad van onze
school wil hier graag wat in betekenen en
heeft contact gezocht met de voedselbank.
Samen is ervoor gekozen om een speelgoed inzamelingsactie te houden. Vanaf
maandag kunt u bruikbaar en toonbaar
speelgoed op school inleveren. Dit speelgoed zal aan de voedselbank worden aangeboden waarna het verdeeld wordt onder
gezinnen van de voedselbank.
We hopen een mooi pakket aan speelgoed
aan de voedselbank aan te kunnen bieden.
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