Nieuwsbrief 14-11-2018

Agenda
do. 15 nov.
wo. 21 nov.
ma. 26 nov.
do. 29 nov.

studiemiddag; alle lln zijn vrij
theaterbezoek ‘Maquette’ door gr. 7/8
sinterklaasmuseum gr 1/2
pietenspelen gr 1/2

Jarigen
wo. 14 nov.
zo. 18 nov.
ma 26 nov.

Suze
Milan
Jan

(alvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Lief leed
Een paar dagen geleden werden we opgeschrikt door het
verdrietige bericht van overlijden van de moeder van Emma. Op
verzoek van Jos hebben we u via de mail vanuit school de
rouwkaart verzonden.
We mogen in gedachten en gebed maar ook letterlijk Emma, Jos
en familie nabij zijn in deze verdrietige tijd.
Emma en haar vader hebben nog een prachtig lied geschreven en
op youtube gezet. Mijn mama is een ster.
Vervanging gr 1/2
Om privé redenen is Zwanetta niet in staat om de groepstaken van
groep 1/2 op te pakken. Ze komt wel een aantal dagdelen op
school voor ondersteunende taken. Volgende week zal juf Klazien
de groepstaak overnemen op de maandag en de dinsdag.
Nieuwe leerling
We mogen vanaf morgen een nieuwe leerling welkom heten. Het
gaat om Suze en zij zit nu in groep 1. Ook mogen we Vienna
welkom heten op onze school. Zij is vanaf vorige week maandag in
groep 6 gekomen. We heten jullie beide van harte welkom en we
gaan er alles aan doen om te zorgen dat jullie een fijne en
leerzame tijd hebben op onze school.
Stagiaires
We vinden het belangrijk om plaats te bieden aan studenten om te
kunnen leren. Een school is daar immers heel geschikt voor. Ook
zijn er leerlingen van het voortgezet onderwijs die willen
onderzoeken wat het werken op een basisschool inhoudt. Deze
zgn. Snuffelstagiaires bieden we graag een plek. Op dit moment
zijn er een viertal bij ons op school:
Groep 1/2: Hilde (Hele jaar, zij doet opleiding onderwijsassistent)
Groep 1/2: Johan (twee dagen, do en vr; snuffelstage)
Groep 3/4: Kim (hele jaar, zij doet opleiding PABO)
Groep 5/6: Reina (twee weken; stopt vrijdag, snuffelstage)
.
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Korte schooldagen
Morgen 15 nov. hebben de kinderen les tot 12:00 u.
Vrijdag 16 nov. zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 uit om
13:30 uur.

Inloggen fotoboek
Om in het fotoboek te komen logt u in met het bekende
wachtwoord. Dit wachtwoord moet ook in ‘email of
gebruikersnaam’ ingetypt worden. Weet u dit wachtwoord niet
meer dan graag een mail naar
info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl
Sint museum
Groep 1/2 is van plan om op maandag 26 nov. naar het
Sinterklaasmuseum te Gorredijk te gaan.
Sinterklaas op 5 dec.
Dit jaar mogen we op 5 dec. Sinterklaas op onze eigen school
verwelkomen. De kinderen van de peuteropvang en It Twaspan
zullen hierbij aanschuiven. Houdt u er rekening mee dat we die
ochtend een kwartiertje langer doorgaan, dus tot 12:30 u.
Bezoek Pietenspelen
Het is nu bekend dat de groepen 1 en 2 op donderdag 29 nov. aan
de zgn. Pietenspelen mee gaan doen. Een aanbod dat verzorgd
wordt door Sportfryslan in de Wier te Ureterp. De kinderen zullen
met sport en spel zich helemaal uit kunnen leven. Betreffende
ouders zullen binnenkort meer informatie ontvangen.
Tosti-dag
dinsdag 20 nov.
dinsdag 27 nov.

groep 1/2
groep 3/4

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 november.
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Nationaal schoolontbijt 7 november
Het schoolontbijt was een groot succes. Met alle kinderen zaten
we in de aula te ontbijten. Het was lekker en gezellig. Een goed
voorbeeld hoe de dag te beginnen. Voor foto’s verwijs ik u naar de
website.

