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Agenda
21 en 22 november
23 november
25 november
30 november
5 december
9 december
21 december
22 december
23 januari
3 februari
7 en 16 februari
17 februari
23 en 24 februari
27 februari t/m 3 maart

Fietskeuring
Inloopmiddag groep 5 en 6
Pietenochtend
Inloopmiddag groep 7 en 8
Sinterklaasviering
Talentenworkshops groep 2 t/m 4
Kerstviering
Afscheidsmiddag en receptie meester Peter en
juf Rietje
Teamstudiedag, alle leerlingen vrij
Rapport wordt uitgegeven
Gespreksavonden
Werkochtend groep 1 t/m 3. Deze leerlingen
zijn vrij
Teamstudiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie

Klasbord (reminder)
U heeft zich al kunnen aanmelden voor de schoolklasbordapp. Hier kunt u met name
korte berichten ontvangen zoals bijv. een vrije dag voor de leerlingen uit groep 1 t/m 3,
een reminder voor de informatieavond, inloopmiddag en een update over de
luizencontrole.
Ga naar https://web.klasbord.nl en meldt u aan met de code: F3P RPS of ga naar uw
klasbordapp en dan naar de optie ‘toevoegen’.

Afscheid meester Peter en juf Rietje
Op donderdagmiddag 22 december vindt er de afscheidsmiddag plaats van meester
Peter en juf Rietje. De middag op school loopt over in de afscheidsreceptie in het
speellokaal. Deze begint om 15.30 uur.

Klaar-over intekenlijst
Zoals u weet zijn er momenten waarop er niet wordt geklaaroverd. Dit zijn de tijden
12.00 uur en 13.00 uur op de maandag, dinsdag en de donderdag. Een suggestie van 1
van onze ouders is om een flexibele intekenlijst te maken voor het klaaroveren. U kunt
deze dus wekelijks invullen.
Graag kom in contact met ouders die niet structureel, maar wel op flexibele basis willen
klaaroveren.
U kunt me een mailtje sturen (a.wierenga@pcbovoorst.nl) of me persoonlijk aanspreken
indien u dit wat lijkt.
Update per 18 november: er hebben zich hier 2 ouders voor aangemeld.
Arjan Wierenga

Fietskeuring groep 4 t/m 8
Op maandag- of dinsdagmiddag 21 en 22 november is er de fietskeuring gepland. Het is
een algemene fietskeuring, met name gericht op de fietsverlichting en de remmen. De
keuring wordt verricht door de leerlingen van het Veluws College. Uiteraard onder
begeleiding van een docent.
De fietskeuring vindt plaats op de volgende data:
Maandagmiddag:
13.15 uur- 13.45 uur groep 4
13.45- 14.15 uur groep 5
14.15-14.45: groep 6
Dinsdagmiddag:
13.15-13.45 uur groep 7
13.45- 14.15 uur groep 8
Het is uiteraard de bedoeling dat alle leerlingen de fiets meenemen.

CJG
Neem een vaderdag
Bijna de helft van alle vaders zou graag meer tijd willen doorbrengen met de kinderen.
Neem eens een vaderdag:
-

Ga ieder jaar een keer met je kinderen apart op stap. Geen tijd? Echt niet! Doe
het dan wanneer je op vakantie bent.
Ga mee op kamp of schoolreis. Vaders zijn tijdens zo’n uitje altijd een attractie!
Neem je kinderen mee naar het werk. Een belevenis voor hen, voor jezelf en je
collega’s

-

Ga in het weekend samen naar een voetbalwedstrijd, bouw een hut in de tuin of
ga banjeren door het bos

Het kost tijd en energie, maar je krijgt er veel voor terug. Dit soort uitstapjes herinnert
iedereen zich jaren later nog. Niets hoeft, maar waarom zou je het niet doen?

Actie schoenmaatjes (herinnering)
Wij doen dit jaar weer mee met de Actie Schoenmaatjes. Alle kinderen krijgen een
kartonnen doos die ze thuis mogen vullen. De dozen zijn bestemd voor kinderen in
landen waar armoede heerst of waar een oorlog is geweest. In week 44 krijgen de
kinderen de doos en de informatie mee naar huis, in week 46 kunnen de dozen
ingeleverd worden. U kunt al wel vast eens kijken naar de website van Actie
Schoenmaatjes, zodat u weet welke spullen erin moeten.
Marry Potjes

Talentworkshops
De planning voor de talentenworkshop voor de leerlingen van groep 2 t/m 4 was niet
goed. De nieuwe datum wordt vrijdagmorgen 9 december. De andere data voor deze
groepen zijn: 10 februari, 31 maart en 23 juni.

Leerlingenraad
Afgelopen donderdag is er de tweede vergadering geweest met de leerlingenraad. De
vertegenwoordigers van de groepen zijn Roy en Diede uit groep 8, Pien en Fabian uit
groep 7, Pieter en Sophie uit groep 6 en Hein en Annabel uit groep 5. Er zijn een aantal
zaken besproken. Zo hebben we de talentenworkshops geëvalueerd (wat gaat goed, wat
kan beter?) en gesproken over nieuwe workshops in de volgende ronde. Pesten is ook
iedere vergadering geagendeerd. Meesters en juffen zien en horen veel, maar niet alles.
Op deze manier kunnen deze vertegenwoordigers in vertrouwen aangeven wat er in hun
ogen speelt in hun groep. Ook werd er gevraagd naar de mening van de kinderen over
hun aanwezigheid tijdens de 10-minutengesprekken. Het laatste onderwerp was het
rooster van de nieuwe schommel. Dit loopt nog niet lekker in groep 7 en 8. Hier wordt
een ander rooster voor gemaakt.

Inloopmiddag
Afgelopen woensdag viel de inloopmiddag in groep 5 en 6 in het water door de hectiek
van de talentenworkshops. We willen u graag de mogelijkheid geven om dit alsnog te
doen a.s. woensdag 23 november. Er is ook een inloopmiddag gepland voor groep 7 en 8
op woensdag 30 november. U bent van harte welkom vanaf 12.15 uur.

