Nieuwsbrief van ‘t Springtij
Speciale gebeurtenissen
in november…
• Audit, bezoek van een
team van Respont op
4 november 2014
• Start van het schoolfruiten in
november
Juf….
De bomen
zijn
verdwenen!

Kleurrijke verandering van de school!
Voor de herfstvakantie is er een team
van werkmannen druk bezig geweest
om alle kozijnen en deuren op te
knappen voor een nieuwe
schilderbeurt. In de herfstvakantie zijn
de schilders al langs geweest en
hebben de school aan de kant van
het plein prachtig geschilderd! Nu zijn
de schilders bezig aan de andere kant
van de school.

Ook aan de voorkant van de school
heeft een verandering plaatsgevonden.
Er zijn een aantal bomen weggehaald,
die voor overlast konden gaan zorgen in
de toekomst. Jammer dat niet alle
kinderen dit hebben kunnen zien, want
het was een hele klus om die bomen
neer te halen en niets te raken! De
kinderen van de BSO die hebben er van
genoten!

• Schrijver Reggie Naus in de
bovenbouw 11 november
• Nationaal schoolontbijt!
• Huisbezoeken in oktober en
november door de
leerkrachten.
• NIO afname bovenbouw

Ouderbijdrage 2014-2015 ANWB fietsencontrole
I.v.m. de komende vieringen vragen wij
de ouders om voor 1 december a.s. de
ouderbijdrage van € 20,- over te
maken op IBAN nummer :
NL69 RABO 0320 5974 90
t.n.v. Stichting Vrienden van het
Springtij o.v.v. de naam van de leerling.
Contant betalen kan ook. U geeft dan
een envelop met daarin € 20,- mee
naar school. U ontvangt in dat geval
een kwitantie.

De bovenbouw heeft voor de
herfstvakantie de fietsen laten
controleren door meester Frank,
meester Klaas, juf Tessa en juf Daan.
We hebben waar dat kon een lampje
vervangen, een zadel rechtgezet en
de ketting strakker gezet. De meeste
kinderen hebben ook een sticker
verdiend op hun fiets! Wanneer er iets
niet in orde is aan de fiets, probeer dit
zo snel mogelijk te repareren voor de
veiligheid van de kinderen!
Wij danken de ANWB voor het
beschikbaar stellen van een mooie
koffer met het gereedschap en
checklists, die we nodig hebben om
een fiets te controleren!

Lekker werken in de zon!
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Nationaal
schoolontbijt

Schoolgruiten

Deze maand is het Nationaal
schoolontbijt en daar doen wij weer
aan mee! Alle kinderen van de school
krijgen dan ontbijt op school
aangeboden. We zullen u per briefje
laten weten welke dag dit gaan
plaatsvinden. Voor meer informatie over
het nationaal schoolontbijt kunt u ook
kijken op www.schoolontbijt.nl

De vijf vuistregels voor een ontbijt:

Juf Muf en meester Feester op onze
school!

Ontbijten geeft je energie!
Ontbijten levert je voedingsstoffen.
Ontbijten helpt je stoelgang
Ontbijten houdt je op gezond gewicht
Ontbijten is lekker en gezellig

We hopen weer te gaan
schoolgruiten, wat betekent dat
we groente en fruit krijgen voor in
de kleine pauze voor alle
kinderen! maar vanwege
problemen met het krijgen van
een subsidie weten we niet
wanneer dit komt!

Hoofdluis
We hebben weer luizencontrole
gedaan na de herfstvakantie!
Wij willen ook aan alle ouders vragen
om hun kind(eren) te blijven
controleren op hoofdluis! Mocht uw
zoon/dochter luizen hebben, wilt u
dan meteen wassen met speciale
luizenshampoo en goed kammen?
En niet te vergeten de school op de
hoogte te brengen? Alvast bedankt!!

Bericht uit BB Stefan / Saskia
Inmiddels zijn we alweer even bezig en
zitten we behoorlijk in het ritme: de
eerste repetities van aardrijkskunde en
geschiedenis zijn inmiddels gemaakt en
binnenkort volgt er een toets van biologie.
Naast het harde werk is er ook tijd en
ruimte voor festiviteiten. Zo hebben we
kort vóór de vakantie een feestelijke
afsluiting gehad van de Kinderboekenweek.
Onze groep heeft hieraan ook een
behoorlijke bijdrage geleverd in de vorm
van een optreden en prachtige verhalen en
tekeningen.
Inmiddels ben ik al bij een groot aantal
ouders/verzorgers op huisbezoek geweest.
Indien dit nog niet heeft plaatsgehad,
volgt het huisbezoek in de maand november.
Dan hebben we in de maand oktober nog een
jarige:
Marcel wordt op 31 oktober 11 jaar.
In de maand november is Demi uit onze groep
jarig. Op 20 november wordt zij 12 jaar
Alvast van harte!

Gouden griffel en gouden penselen
winnaars Kinderboekenweek 2014
Aron, Serif, Quinten, Nigel, Neal, Michelle,
Jennifer, Dariusz, Gillian, Aimane, Charisma,
Demi, Sabine en Rachelle
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Meester Stefan en juf Saskia
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