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Nieuwsbrief 15 november 2019
De december maand staat weer voor de deur. Een maand waarin op school allerlei activiteiten
worden georganiseerd rondom het Sint Nicolaasfeest en Kerst. Controleer regelmatig uw Parro en
mail van school.

Fietscontrole 8 november
De fietscontrole van vorige week vrijdag is prima verlopen. Op een enkele fiets zat geen bel
en er was een fiets waarbij de remmen niet functioneerden. De controleurs die dit werk al
jaren doen gaven aan dat de fietsen steeds in een betere staat zijn. Wij zijn hier natuurlijk
heel blij mee, het gaat tenslotte om de veiligheid in het verkeer.

Ouderavond
Deze week heeft u allemaal een uitnodiging gehad voor de zakelijke/ informatieve
ouderavond op woensdag 20 november. Wij rekenen op een grote opkomst.

Open dag donderdag 26 maart
Dit jaar is er geen gezamenlijke open dag van Stichting Adenium (dochter Furore). Wij
hebben wel een open dag waarop u lessen kunt bijwonen en waar ‘nieuwe’ ouders ook een
kijkje kunnen komen nemen in de school.
Dit is op donderdag 26 maart. Zet het alvast in uw agenda.

Kruiwagen
In het schuurtje van school staat al maanden een kruiwagen die niet van school is. Waarschijnlijk is
deze blijven staan na de NL doet dag in maart.
Wie o wie mist een kruiwagen?

Schoolfruit
Deze week is het schoolfruit project gestart. Fijn dat een groep ouders zich heeft aangemeld
voor het verzorgen van deze ‘fruithap’.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad hebben wij de organisatie van de boekenmarkt geëvalueerd. De opkomst viel iets
tegen (mede omdat het op de site van Trynwâlden heeft gestaan). De kinderen kwamen ook tot de
conclusie dat ze er wel van hebben geleerd (poster maken, klaarzetten, mensen ontvangen etc.) Van
het bedrag € 15,00 kunnen niet veel spelmateriaal kopen. Het voorstel is om in het voorjaar een
sponsorloop te houden. De helft van de opbrengst van de sponsorloop gaat naar een goed doel. In de
groepen 4 t/m 8 zullen de kinderen stemmen voor welk doel :dierenambulance, hartstichting,
kinderkankerfonds of voor blinde geleide honden. Op vrijdag 6 december gaan wij ons hier verder
mee bezig houden.

Koffieochtend
Voor de koffieochtend zouden er wel meer ouders aan mogen sluiten.
De volgende koffieochtend is op vrijdag 17 januari.
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