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Update meester Jan
Inmiddels zijn we een paar weken verder en wil ik u graag op de hoogte brengen hoe het gaat met
meester Jan. Hij heeft begin november een PET-scan gehad en daar was op te zien dat er
uitzaaiingen in zijn lymfeklieren van de prostaat zitten. Gelukkig is dit te behandelen. Meester Jan
krijgt een hormoonbehandeling van 2 jaar en hij wordt bestraald, 5 dagen in de week, 7 tot 8 weken
lang. Een intensief en zwaar traject. Wij wensen meester Jan heel veel sterkte toe.

Rommelpiet komt langs….
Vrijdag 20 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten. Met Sinterklaas is
afgesproken dat hij zijn uiterste best zal doen om de schoenen te vullen.
Op maandag 23 november zit er dan hopelijk wat in jullie schoen.

Verlanglijstjes Sinterklaas groep 1 t/m 4
Voorgaande jaren mochten de kinderen uit groep 1 t/m 4 op bezoek in de
Schatkamer van Sinterklaas. Helaas lukt dat
dit jaar niet. Vandaar dat alle leerlingen van
groep 1 t/m 4 op school een verlanglijstje hebben gekregen. De
kinderen konden uit verschillende cadeautjes kiezen die Sint
naar school had gemaild.
Sinterklaas krijgt alle verlanglijstjes, zodat hij precies weet wat
de leerlingen graag willen!

Lootjes groep 5 t/m 8
Sinterklaas is alweer in het land. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen dit jaar Sint
ook weer helpen, omdat hij het zoals elk jaar weer erg druk heeft! De leerlingen
hebben een verlanglijstje gekregen waar ze drie cadeautips of wensen op mogen
schrijven. Dit lootje moet donderdag 19 november weer ingeleverd worden, zodat de
lootjes vrijdag 20 november getrokken kunnen worden.
Het bedrag van 7 euro krijgen de kinderen vrijdag 20 november in een envelop mee.
We zien graag dat het bedrag maximaal wordt uitgegeven en willen de bonnetjes
graag in de envelop retour. Dan kunnen we op 4 december met de hele klas
Sinterklaas vieren met surprises en gedichten. Alle kinderen maken een surprise en
een gedicht. We zijn erg benieuwd naar alle creaties! De surprises kunnen
vrijdagochtend vanaf 8.00 uur in de klas worden gezet.

Tegels achter de school
Zoals u wellicht hebt gezien, is het erg modderig en vies achter de school. Vanaf het begin van het
schooljaar is onze beheerder, Karin Nieuwbeerta, bezig om extra tegels achter de school te krijgen.
Maar dit loopt erg stroef vooral als het om de betaling gaat. Wij vinden dit erg vervelend en hopen dat
het zo snel mogelijk wordt opgelost. We houden u op de hoogte.

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

