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Continurooster. Gaan we dat doen?
Vandaag krijgen alle kinderen (groep 1 t/m 7) een stembiljet mee over het
wel of niet invoeren van het continurooster in schooljaar 2018-2019. Bij dit
stembiljet is nog een uitgebreide uitleg gevoegd.
We hopen dat zo veel mogelijk ouders hun stem gaan uitbrengen; dit kan
tot vrijdag 8 december 15.30 uur. De stembus staat op de balie bij de
hoofdingang van de school.
Inmiddels is, zoals u hiernaast ziet, de eerste stem uitgebracht.

Sinterklaas
Sinterklaas en zijn Pieten komen dinsdag 5
december op school. Zij komen rondom 8.30
uur op school en bezoeken voornamelijk de
laagste groepen. De kinderen van groep 6
t/m 8 krijgen vandaag een envelop met
inhoud mee, zodat ze een cadeautje kunnen
kopen voor een medeleerling.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn om 10.30
uur vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
om 12.00 uur vrij. ’s Middags is iedereen vrij
Pub quiz (1)
Zoals u heeft kunnen lezen hebben enkele leerkrachten
van onze school meegedaan aan een onderwijs pub
quiz in Assen. Het werd een groot succes, want de
eerste prijs werd behaald!!!
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Pub quiz (2)
Nog een kleine aanvulling op het vorige pub quiz nieuws: Team De Weiert was de enige
deelnemer.
Bijlage
Kinderconcert
Agenda (23-11 t/m 20-12)
24-11 Geen TSO door Perlei (kinderen, die altijd overblijven op vrijdag, eten bij leerkracht in de
klas)
27-11 Cursus leerkrachten groep 5/6 (19.00 uur)
28-11 Teamvergadering
01-12 Trefbaltoernooi groep 5/6 in Tweede Exloërmond (9.00 – 12.00 uur)
05-12 Sinterklaasviering op school (’s morgens)
05-12 Groep 1/2 om 10.30 uur vrij; groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij (’s middags iedereen vrij)
06-12 Nieuwsbrief 7
07-12 Teamvergadering
08-12 Sluiting stembus continurooster (15.30 uur)
11-12 Cursus leerkrachten groep 7/8 (19.00 uur)
12-12 Vergadering MR
14-12 Kerstbijeenkomst medewerkers OPO bij Poolshoogte (16.00 uur)
19-12 Teamvergadering
20-12 Nieuwsbrief 8

Onze jarigen (van 23-11-2017 t/m 06-12-2017)
23-11 Mats Waindrich (groep 3)
23-11 Roan Wolf (groep 3)
24-11 Liv Kluck (groep 8)
29-11 Sander Otter (groep 1-2 geel)
05-12 Ben Hofstra (groep 5)

