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Sinterklaassprookje
Op vrijdag 25 november gaan de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 naar het Sinterklaassprookje “De
Magische Kist” in Kollum. De kinderen worden om 08.45 uur door de bus bij school opgehaald om in
Kollum te genieten van de voorstelling. De kinderen komen daarna weer naar school terug en komen
gewoon om 14.00 uur uit school.

Tweedaagse
Op 10 en 11 november aanstaande is meester Kees niet op school aanwezig in verband met een
tweedaagse bijeenkomst van alle directeuren van OPO Furore.
Juffendag
Juf Annette en juf Nynke vierden deze week hun verjaardagen met de klas. De kinderen mochten een
dagje mee helpen op de boerderij bij zorgboerderij de Hamstermieden in Drogeham. Wat hebben we
een geweldige dag gehad!
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Schoolarts
Op 14 november aanstaande zal de schoolarts op school komen om de kinderen uit groep 2 te
onderzoeken. De ouders van de kinderen die worden onderzocht worden door de GGD geïnformeerd
en uitgenodigd.
Bezoek pluimveetentoonstelling
Op vrijdag 18 november gaan de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 naar de pluimvee en
konijnententoonstelling in de gymzaal. In verband hiermee is er op woensdag 16 november geen
gymnastiek.
Nationaal Schoolontbijt
Op 11 november aanstaande vindt het nationaal schoolontbijt plaats.

EU Schoolfruit
Deze week zijn de leveringen eu schoolfruit op school begonnen. Helaas loopt dit nog niet zoals de
bedoeling is. Het blijkt dat er wat te weinig fruit voor alle kinderen wordt geleverd. Inmiddels is er
contact geweest met de organisatie is toegezegd dat men zo spoedig mogelijk het juiste aantal
stukken fruit zal proberen te leveren. Concreet houdt dit het volgende in:
-

Het schoolfruit wordt tot 10 april 2017 geleverd
De leveringen vinden op de maandagen plaats
Er worden 3 stuks fruit per kind per week geleverd
De school verstrekt het fruit op de dinsdag, de woensdag en de donderdag
De kinderen dienen op de maandag en de vrijdag zelf fruit mee naar school te nemen

We hopen dat de leveringen vanaf aanstaande maandag 14 april normaal zullen verlopen.

De volgende nieuwsbrief komt op 24 november uit.
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