
 
 
 
 

   
 
 

 

Maandinfo november 2018 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
We zitten inmiddels in november. 
Na de herfstvakantie zijn er al weer een aantal activiteiten geweest en staan er ook nog een aantal te 
gebeuren! 
Groep 8 neemt weer deel aan de cursus ‘jezelf verdedigen’. 4 lessen weerbaarheidstraingen op de 
donderdagmiddag. De eerste les is inmiddels geweest. 
Vorige week vrijdag werd het kunstwerk van alle groepen 6 gemaakt met ‘Gejut’, feestelijk geopend. U 
heeft hier vast wat over gelezen in de (plaatselijke) kranten. Helaas geen prijs voor onze school, maar het 
kunstwerk staat nog enkele weken bij de Werf. Alle werkstukken van elke school zijn nog een aantal weken 
te bewonderen in het voormalige postkantoor.  
De jongste leerlingen zijn op paddenstoelenexcursie in Schoorl geweest. Het was opnieuw erg leuk.  
Ook de groepen 7 en 8 gaan in november nog op IVN- excursie naar Parnassia  
De lampionnen voor St. maarten zijn in een aantal groepen bijna klaar, dus er kan weer naar hartenlust 
gezongen worden. 
Morgen, 8 november, doen we weer mee aan het nationale schoolontbijt en groep 8 is hiervoor 
uitgenodigd om op het gemeentehuis samen met de burgemeester en wethouder te komen ontbijten. 
Ook krijgen we het kantoorpersoneel van ons bestuur, de ISOB, op bezoek als onderdeel van hun 
studiedag. 
 
Vrijdag is onze eerste Driemaster Doe Dag! Alle klassen doen een activiteit die in het teken staan van de 
verbinding: zo worden er liedjes gezongen voor opa’s en oma’s, schoongemaakt in het dorp, en nog vele 
andere activiteiten. Ook komt in groep 8 GerJan Zwaan op bezoek, die ons gaat vertellen over de plannen 
rond het vissersmonument. 
De komende weken eind november en begin december staan natuurlijk in het teken van Sinterklaas.  
Met name natuurlijk in de onderbouw staat het weer bol van de activiteiten. Als start gaan de groepen 1 
t/m 4 weer naar het Sinterklaashuis in de Broekerveiling. 
 
 
Ook dit schooljaar doen we weer mee met het schoolfruit 
programma. We starten eind november en eindigen weer eind april! 
We hebben opnieuw een andere leverancier dan vorig jaar. Er 
komen weer veel soorten groente en/ of fruit langs.  
Het doel is o.a. om wat apartere soorten te verkennen. Afhankelijk 
van de dag van levering, hoort u nog van ons welke dagen de 
fruitdagen worden. 
 
Tot slot nog te vermelden dat meester Niels Groot onze gymleerkracht blijft. 
Hij verzorgt de gymlessen op de woensdag. 
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Agenda. 
 
De agenda van november is als volgt; 
 

Donderdag 8 november Nationaal Schoolontbijt (groep 8 naar gemeentehuis) 

Donderdag 8 november Kantoorpersoneel ISOB op bezoek 

Donderdag 8 november Weerbaarheidstraining groep 8 

Donderdag 8 november Ouderavond groep 5-6 

Vrijdag 9 november Driemaster Doe Dag 

Vrijdag 9 november GerJan Zwaan op bezoek bij groep 8 

Donderdag 15 november Weerbaarheidstraining groep 8 

Maandag 19 november MR- vergadering 

Dinsdag 20 november Excursie groep 7 naar Parnassia 

Woensdag 21 november Excursie groep 8 naar Parnassia 

Donderdag 22 november Weerbaarheidstraining groep 8 

Dinsdag 27 november Bezoek sinterklaashuis groep 1 t/m 4 

Donderdag 29 november Excursie groep 8 naar HuisVuilCentrale 

Woensdag 5 december Sinterklaas op school 

 


