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Lampionnenshow
Vandaag is onze jaarlijkse lampionnenshow. Alle lampionnen staan tentoongesteld in
de klassen en op de leerpleinen. U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur om alle
mooie lampionnen te komen bekijken.

Schoolontbijt
Vrijdag 8 november gaan we met z’n allen ontbijten op school in het kader van het
Nationaal Schoolontbijt. De kinderen mogen in pyjama naar school komen. Wel
graag gewone kleren meenemen. De kinderen hoeven niets mee te nemen voor het
ontbijt.

Schoolfruit
Vanaf 11 november krijgen wij weer schoolfruit op school. Elke woensdag, donderdag en vrijdag
hoeven de kinderen zelf geen fruit mee te nemen, maar krijgen ze dit op school.

Fietsvaardigheidslessen groepen 3 en 4
Dinsdag 19 november hebben de kinderen uit de groepen 3 en 4 les in
fietsvaardigheid. Alle kinderen moeten deze dag hun fiets meenemen
naar school. De parkeerplaats naast de tandarts (eerste twee ingangen)
is deze ochtend afgesloten, omdat de parkeerplaats wordt gebruikt
voor de fietsvaardigheidslessen.

Juf Larissa
Vanaf 20 november is er een nieuwe leerkracht op de woensdag in groep 7: juf Larissa Snijder.
Momenteel is zij ook werkzaam op CBS de Citer. Binnenkort zal zij zich in de nieuwsbrief aan u
voorstellen. Aangezien juf Larissa pas vanaf 20 november beschikbaar is, zal meester Siemon
woensdag 13 november in groep 7 lesgeven.

Op bezoek bij de Fraeylemaborg
De groepen 3/4 zijn maandag 4 november naar de Fraeylemaborg geweest. Het was een leuke en
leerzame dag!

Op bezoek bij het Veenkoloniaal Museum
Groep 6A is maandag 4 november naar het Veenkoloniaal Museum in Veendam geweest. De
leerlingen vonden het erg leuk en leerzaam.

Oproep fluor ouders
Op de maandagmorgen wordt er met fluor gespoeld door de leerlingen. We
zoeken nog een aantal ouders die ons wil helpen met het uitdelen van de bekers
met fluor. U hoeft niet iedere maandagochtend, het kan ook om de week of eens
per drie weken. Indien u wilt meehelpen kunt u zich aanmelden via
jla@marenland.org

Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen
Wij zijn op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen
komen versterken. Elke maandag na de vakantie worden alle kinderen
gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via jla@marenland.org

Opgavestrookje corso 2020
Zou u allemaal het opgavestrookje voor de corso 2020 zo spoedig
mogelijk willen inleveren bij de eigen juf of meester?
Met vriendelijke groet,
Het corsoteam

