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‘t ZIGTNIEUWS
NSA
Het Na Schools Aanbod (NSA) is uitgebreid. Voor
de groepen 3 t/m 8 is het ook regelmatig mogelijk
om op de woensdagmiddag extra te gymmen. De
leerlingen hoeven zich niet op te geven en het is
gratis!
Waar: ‘t Rek
Tijd: 14.30—15.30 uur op 29 november 2017
Door wie: Meester Jermain
Verzoek
De overblijf is tussen de middag van 12 tot 13 uur
voor de kinderen die overblijven. De kinderen die
niet naar de overblijf gaan, worden niet voor 13
uur weer op het schoolplein verwacht. Dat is het
moment waarop de leerkracht weer op het plein is
en de vrije inloop begint. Het komt regelmatig voor
dat er kinderen om half 1 al terug zijn van huis. Zij
mogen dan nog niet op het plein. We verzoeken u
vriendelijk om uw kind niet te vroeg naar school te
laten gaan. Niet alleen omdat het te druk en onoverzichtelijk is voor de overblijfouders en voor de
(overblijf-)kinderen, maar ook omdat de verantwoordelijkheid voor die kinderen niet bij de overblijfouders / school ligt maar bij de ouders zelf.
Daarnaast hebben sommige kinderen weer af en
toe snoep en koekjes in de broodtrommel. Het is
niet de bedoeling om naast het gruiten in de ochtendpauze dan alsnog tussen de middag ongezonde tussendoortjes te nemen. Ook traktaties gaan
dan weer in de broodtrommel mee naar huis. We
hopen gezonde gewoontes aan te leren en zullen
hier dus consequent in zijn.

Sint
Afgelopen vrijdag heeft een aantal ouders de lokalen en gangen versierd. Ook staat de stoomboot
weer in de hal zodat de leerlingen daar fijn kunnen
spelen. Het ziet er gezellig uit!
Spel– en leercircuit
A.s. dinsdag starten de leerlingen van de onderbouw weer met een spel-/leercircuit. Er heeft zich
al een aantal ouders opgegeven, maar we kunnen
nog wel wat meer hulp gebruiken. U kunt zich opgeven bij de juffen.
LOT
Er worden nog steeds ouders gezocht ter ondersteuning van het LOT-team.

Agenda:
27 november Scholenmarkt V.O. in de Molenberg
30 november Sinterklaascircuit
4 december

Deze middag komt Sinterklaas op

school
6 december

Sintversiering opruimen

8 december

Kerstversiering

14 december Kerst knutselmiddag
20 december Kerstmusical groep 1/2
21 december Kerstdiner
22 december Kerstversiering opruimen

Verjaardagskaarten
25 dec t/m 5 januari 2018
Kerstvakantie
We zien regelmatig teleurgestelde gezichten van
Studiedag met de drie scholen
kinderen die geen uitnodiging krijgen voor een ver- 7 februari
jaardagsfeestje en anderen wel.
26 febr t/m 2 maart Voorjaarsvakantie
We verzoeken u daarom vriendelijk om geen uitnodigingen uit te delen als niet de hele klas van de
jarige uitgenodigd wordt.

