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AGENDA
November
December
Maa 4
Din 5
Din 12
Don 21
Vrij 22
Zat 23 t/m
zon 7 jan

Spel- en bakochtend
Sinterklaas op school
Leerlingenraad
Kerstviering op school
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Beste ouders/verzorgers,
Het is de bedoeling dat onze stichting per 1 januari gaat fuseren met Penta Primair en
vanaf dan zal de stichting Quadraten heten. Hierbij een filmpje: Quadraten
Zoals jullie wellicht hebben gelezen ligt er nog een geschil tussen Penta Primair en de
gemeente Grootegast en dat kan eventueel uitstel van de fusie betekenen. Zodra daar
meer duidelijkheid over is, zullen we jullie informeren.
Tevens is er in de bijlage een brief toegevoegd over een eventuele staking in het
onderwijs.
Hartelijke groet,
Lars
Aanwezigheid Lars
Woensdag 29 november
Donderdag 30 november
Maandag 4 december
Dinsdag 5 december
Donderdag 7 december

1

Stagiaires
Vorige week zijn er twee nieuwe stagiaires gestart in groep 1/2 en groep 3/4,
juf Anne en juf Manouk. Zij zullen het hele jaar op maandag bij ons blijven.
Juf Anne en juf Manouk zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Schoen zetten
Volgende week is het weer zover, op dinsdag 28 november a.s. mogen de kinderen van
groep 1 t/m 8 hun schoen zetten. De kinderen mogen vanaf maandag 27 november hun
schoen meenemen. Groep 1 t/m 4 mag deze neerzetten bij de schoorsteen tussen de
lokalen van groep 1/2 en groep 3/4. Groep 5 t/m 8 mag de schoen neerzetten bij de
schoorsteen in de gemeenschapsruimte.
Op woensdag is er voor alle groepen geen inloop en gaat de deur om 8.30 uur pas open.
Als de kinderen binnenkomen mogen ze hun schoen bekijken, maar laten ze deze nog
wel even staan. Daarna mogen ze de rest van de school bekijken en vervolgens gaan we
gezamenlijk snoepen in de klas van het schoencadeautje.
Juf Jelly in Carré
Met trots vermelden we dat afgelopen maandag juf Jelly met haar musicalgroep in Carré
heeft gestaan met het stuk Vals Alarm. Tevens hebben twee leden van hun groep de
Amateur Musical Award gewonnen.
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:
Groep 3 en 4
Uit de klas
We hebben er weer een leuke week op zitten! Het oefenen met ons doel: 'als iemand
vertelt, dan luisteren we' gaat goed. We hebben het nu al 5 dagen gehaald. We
hebben nog 5 dagen om de laatste twee handtekeningen te halen en dan mag er een
groepsbeloning uit de pot gegrabbeld worden! Dat gaat vast lukken :).
Tijdens de herfstwandeling vanochtend zijn er, naast allerlei soorten blaadjes, ook drie
pakjes gevonden! Ze waren mooi ingepakt in Sinterklaaspapier, dus ze zijn vast
overboord gevallen op zee, net als in het Sinterklaasjournaal. We hebben samen
nagedacht wat we het beste konden doen met de pakjes. Uiteindelijk hebben we ze in de
gymschoenen van juf Annemiek gedaan en het liedje: 'Sinterklaas kapoentje, haal wat
uit mijn schoentje' gezongen. Hopelijk komen de Pieten ze in het weekend uit de schoen
halen!
Groep 5 en 6
Schaatsen voor water
Wat hebben de kinderen leuk geschaatst! Sommige kinderen hadden nog nooit
geschaatst en gingen er heel snel vandoor op de ijzers. Super! Het geld wordt nu
ingezameld en zodra we het totale bedrag weten, zal dit in de nieuwsbrief komen.
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