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Wen sen en verwach ting en
Op dinsdagavond 25 oktober nodigen wij alle ouders (ja, vaders ook!!)
uit om met ons mee te denken. Hoe kunnen wij er met elkaar voor
zorgen dat onze kinderen op een fijne manier kunnen leren en leven.
Welke verwachtingen hebben jullie als ouders dan van ons? Wat doen
we al goed, maar wat kan er ook beter? En wat verwachten wij als
school van ouders? Wat ervaren wij als prettig en wat roept bij ons
vragen op?

Deze avond organiseren wij samen
met de stichting Actief Ouderschap.
Ook toekomstige ouders met
kinderen op de Peuterspeelzaal of
het Kinderdagverblijf zijn van harte
welkom.
Dinsdag 25 oktober

Afgelopen donderdag was
juf Gabrielle voor het laatst in gr.7/8.
Zij heeft meer uren gekregen op de
andere school waar zij ook werkt. Juf
Alette gaat haar werkzaamheden
langzamerhand al wel oppakken,
maar voor het lesgeven kan zij nog
net niet genoeg uit de voeten. Aan
een oplossing wordt hard gewerkt.
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Wat gebeurt er
op de J.P.Waale?

19.30—21.00 uur

afsch eid

Op de achterkant:

Kom Op tijd
De lessen beginnen om
half 9. Zorg dat kinderen op
tijd in de klas zitten.
Let ook op dat op straat de
auto’s en scooters goed langs de kant
staan geparkeerd. Er wordt hard aan de
huizen gewerkt en als school hebben wij
de gemeente van wat ideeën voorzien
t.a.v. de herinrichting. Tot die tijd moeten
wij er echter met elkaar
voor zorgen dat het veilig is
voor iedereen die de school
in en uit gaat. Help mee!!!

 14 okt. CodeUur
(gastles gr.7/8)
 25 okt. Wensen- &
Verwachting avond
 Herfstvakantie 17 t/m
21 oktober
 3 nov. Herfstcircuit
kleuters
 9 nov. Nationaal

Schoolontbijt
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H er fstc irc uit kl euter s
Op 3 november organiseren we voor de
kleuters een herfstcircuit. In dit jaargetijde is
er zoveel te ontdekken en te doen.
Wij zijn nog op zoek naar hulp(groot)ouders.
We zijn van plan om bijvoorbeeld appelmoes
te gaan maken en uiteraard te knutselen met
van alles en nog wat. Afhankelijk van de beschikbare hulp
houden wij het op de ochtend of de middag.

h er fstvak an ti e
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober is het herfstvakantie. Geniet ervan!

Peutercafé
Op dinsdag 1 november is er
van 8.30—10.30 uur weer
gezellig een PeuterCafé.
Kom ook eens langs om de sfeer
én de koffie/thee te proeven!

Vo o r i n d e ag e n da . . .
Een aantal zaken duurt nog wel even, maar het is
toch handig om dit alvast te weten. Voor de
agenda dus alvast wat zaken om te noteren:
- Op 9 november: Nationaal Schoolontbijt.
- maandag 5 december gaan wij natuurlijk Sinterklaas vieren. Ouders zijn altijd welkom om even
op het plein te wachten om de Sint te ontvangen
(onder voorbehoud van droog weer uiteraard).
Voor de onderbouw duurt die dag tot 12.00 uur.
De bovenbouw viert het feest tot 14.00 uur
(continurooster—lunch meenemen).
- Er zijn weer plannen voor een Kerstmarkt op het
Van Hoorneplein (21 dec.). Hiervoor willen wij
graag alvast Olvarit-potjes gaan verzamelen. We
hebben er zeker 120 nodig. Spaar mee!

