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‘t ZIGTNIEUWS
temen voor te kiezen.
Schoolfruit
Gezamenlijke ouderavond
Inmiddels hebt u een uitnodiging gekregen voor de ge- Volgende week beginnen we weer met het schoolfruit.
De dag van levering is dinsdag, daarom eten we op
zamenlijke ouderavond van de openbare scholen die
woensdag, donderdag en vrijdag fruit. Wij zullen een
gaan fuseren. U kunt zich via de mail, de app of het
week van te voren via de app laten weten welk fruit er
strookje aanmelden voor deze avond.
komt. Mocht uw kind dit niet lusten, dat kunt u zelf
Mijnschool app
groente/ fruit meegeven wat hij/ zij wel lust. We verInmiddels werken we al een paar weken met de mijnzoeken u vriendelijk om echt fruit mee te geven en geen
school app. De lijnen zijn kort en de informatie komt
koeken of iets dergelijks.
snel aan. Mocht het zo zijn dat het u nog niet lukt om in
Voorleeswedstrijd
te loggen, dan kunt u bij ons terecht. Wij kunnen niet
controleren of iedereen de berichten binnen krijgt. Dat is Bij de voorleeswedstrijd op school hebben de klassewinnaars uit alle groepen meegedaan. Op een mooi versierd
ook de reden dat de nieuwsbrief veel minder vaak verpodium hebben ze allemaal flink hun best gedaan. De
schijnt.
winnaars zijn: Madelien (3) Danique (4) Lars (5)
Facebook
Merijn (6) en Mads (7/8). Zij hebben een cadeautje geOp school hebben wij de afspraak om geen foto’s van
kinderen op Facebook te plaatsen. Dit betekent dat ook wonnen, beschikbaar gesteld door de ouderraad. De
schoolwinnaar is Mads uit groep 8. Hij gaat ’t Zigt vertede foto’s die u op school maakt ( bijvoorbeeld als uw
genwoordigen bij de volgende ronde in de Molenberg.
kind jarig is) niet geplaatst mogen worden. Op het moment dat een foto op Facebook geplaatst wordt is de
foto automatisch eigendom van Facebook en kan hij
verkocht en gebruikt worden zonder verdere toestemAgenda:
ming. Vandaar dat wij hier strikt mee omgaan. Dat is
9 november
Lampionnententoonstelling
ook een van de redenen om alleen foto’s op de mijnschool app te plaatsen, die zijn alleen intern te zien door 16 november Gezamenlijke ouderavond in de
de ouders en niet door derden.
Molenberg
Lampionnententoonstelling
Donderdagmiddag 9 november hebben wij een tentoon- 17 november Sintversiering ophangen
stelling van alle lampionnen. U bent van harte welkom
27 november Scholenmarkt V.O. in de Molenberg
tussen 16.30 en 17.30 uur. De koffie en ranja staan
30 november Sinterklaascircuit
klaar!
Zakelijke ouderavond
Donderdag 8 november is de zakelijke ouderavond geweest. Dit was een leuke avond en de MR– en de ORleden hebben het functioneren van de beide raden aan
de aanwezige ouders uitgelegd. De financiën de begroting van de ouderraad zijn besproken en goedgekeurd.
Na afloop hebben we gezamenlijk de lampionnen klaargezet, gelegd en gehangen voor de tentoonstelling.
I-pads
Wij hebben 12 I-pads aangeschaft die we volgende
week in gebruik gaan nemen. Juf Inge en juf Inge krijgen hier een minicursus over, samen met de ICTer en
de directeur van de Jan Ligthart en Tasveld. Dan kunnen
we gezamenlijk de I-pads inrichten op dezelfde manier.
Het zou zonde zijn om hier nu nog verschillende sys-

4 december

Deze middag komt Sinterklaas op school

6 december

Sintversiering opruimen

8 december

Kerstversiering

14 december

Kerst knutselmiddag

21 december

Kerstdiner

22 december

Kerstversiering opruimen

25 dec t/m 5 januari 2018
7 februari

Kerstvakantie

Studiedag met de drie scholen

26 febr t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

