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Algemeen

Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Vandaag is de leerlingenraad bij elkaar gekomen en hebben we een foto gemaakt van de zes
leerlingen die erin zitten. Dat zijn Lies en Annamarie uit groep 6, Joris en Messi uit groep 7 en
Ayman en Charlotte uit groep 8. De foto laten we afdrukken op canvas en deze hangt binnenkort
in de aula bij de trap. We hebben o.a. gesproken over een sponsorloop voor een nieuw
speeltoestel op het grote schoolplein, over een mogelijk schoolshirt/schoolhesje en de
leerlingenraad gaat in alle groepen vragen wat mogelijke onderwerpen voor de Burchtgaardedag
kunnen zijn. De leerlingen zijn op toerbeurt roulerend voorzitter en/of notulist. Bij deze
bijeenkomst was Charlotte de voorzitter en Ayman heeft genotuleerd. In de nieuwsbrief van 17
november komt het door de kinderen geschreven verslag van deze bijeenkomst. De volgende
leerlingenraad staat gepland voor 15 december.
Juf Nienke van groep 8 is wegens ziekte al enige tijd afwezig. We proberen met de inzet van juf
Adriënne en juf Margo intern zo goed mogelijk de vervanging te regelen. Ook juf Isabel is met
ziekteverlof de afgelopen twee weken thuis geweest. Hier heeft juf Sandra de eerste week op
kunnen vangen en de afgelopen twee dagen is er een invalster geweest, juf Ida. Beterschap
gewenst aan beide juffen!

De school en het schoolplein waren tijdens de Halloweentocht van afgelopen zaterdag prachtig
versierd. De Ouderraad heeft er veel tijd en energie in gestoken om het voor de kinderen tot een
waar (griezel)feest te maken. Het was een mooie tocht en iedereen was prachtig verkleed. De
kinderen zelf, de ouders en ook de aanwezige juffen Mariëtte en Esther zagen er allemaal gezellig,
griezelig en eng uit!
Tot de volgende nieuwsbrief en met de vriendelijke groeten namens het gehele team,
Meneer Johan Traa

Medezeggenschapsraad

De tussentijdse verkiezingen voor de Oudergeleding zijn vorige week gehouden. Er zijn 89
stemmen uitgebracht. De MR is nu weer compleet.
Oudergeleding:
Coen de Lange (voorzitter)
Ronald Koszczol
Monique de Kraker-de Meulmeester

Personeelsgeleding:
Nico Hermus (secretaris)
Adriënne Polderman
Gertrud Buchrnhornen

Nieuws van de Sinterklaascommissie
Het is weer bijna zover! De wintertijd is begonnen, de avonden worden weer langer. Ook de
Sinterklaastijd komt weer in zicht.
Wij volgen op school ook dit jaar weer Het Sinterklaasjournaal. Onze verhaallijn loopt samen met
die van het Sinterklaasjournaal. Het is erg leuk om deze ook thuis met de kinderen te volgen. Het
Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 13 november elke dag om 18.00 uur te zien op Nederland 3
bij Z@pp op televisie. Voor nog meer leuke Sinterklaas ideeën voor thuis, kijkt u op
www.sinterklaasjournaal.nl.
Groetjes van de Sintcommissie

Nationaal Schoolontbijt
De week van het Nationaal Schoolontbijt staat voor de deur! Om ook u als ouders te laten weten
wat er allemaal op uw school gaat plaatsvinden én wanneer, hebben wij een speciale
oudernieuwsbrief beschikbaar. Deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage.

Halloween
Tjonge jonge, dat was schrikken zaterdag! Liep ik daar nietsvermoedend in de aula op school,
komt de ene na de andere griezel binnen lopen! Nou ja, het was ook al gek verlicht, met vreemde
versierselen, spoken en heksen en enge koppen aan het plafond. Het was eigenlijk meer een
Spookgaarde geworden!
Na wat uitleg van een van de griezels werd er door al die monsters, heksen en bloederige figuren
een fototocht gelopen door de wijk. Ook daar bleek het nodige aan de hand.
Er lag een meisje bij een grafsteen met een monster erbij; was zij nu dood of toch niet? En wat
deden die drie griezelmeiden met bebloede schorten daar bij de speeltuin? Om maar niet te
spreken van die enge clown, (moeras)monsters en enge heks-vlinder-dames! Na de tocht stond er
gelukkig wat zelfgemaakt lekkers voor iedereen klaar. Al vertrouwde ik dat ook niet helemaal;
groene cake, spinnenkoekjes, muffins met oogjes…

Aya, Marloes & Charlotte, Quinten & Thijs, Ive & Christiena, Lotte & Linsey uit groep 8 voor het
post zijn. Jullie waren geweldig!
Sam & Yelmer (oud leerlingen), thnx! Jullie waren echt griezelig!
Dank jullie wel allemaal!
Mede Halloweencommissie-OR-leden en familie, dank voor de vele uurtjes voorbereiding!
Griezels, Jeroen

Overblijven met Kober
Na een ochtend hard werken op school is het fijn even te kunnen ontspannen. We nemen de tijd
om in een rustige sfeer samen te eten. Je kind neemt zijn eigen eten en drinken mee. Daarnaast is
er volop gelegenheid om vrij te spelen en naar buiten te gaan. Omdat er nog steeds vragen
komen van ouders, zetten we hieronder nog even kort een en ander op een rij:
Aanmelden overblijven
Je meldt je kind(eren) snel en eenvoudig aan via www.kober.nl/overblijven.
Kosten
Benieuwd hoeveel je betaalt voor het overblijven op de school van jouw kind? Kijk op
www.kober.nl/overblijven en zoek via onze locatiezoeker de overblijflocatie van jouw kind op.
Meer informatie
Neem bij vragen contact op met de overblijfcoördinator van de basisschool of het Kober
serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl.

Jarigen

03-11: Luuk Jonker – groep 3
07-11: Max van Gogh – groep 5
10-11: Hind Saidi – groep 3
12-11: Kas Heisterkamp – groep 5
15-11: Bayan Boutahar – groep 1A
19-11: Karlijn Suijker – groep 8

06-11: Kelsey Haverhals – groep 5
10-11: Hanna Saidi – groep 3
11-11: Sting de Lange – groep 6
14-11: Alysa van Koulil – groep 2A
15-11: Bram Vrijenhoek – groep 3

Gefeliciteerd!

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 17 november aanstaande!
In de bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u de volgende extra informatie:
- Nieuwsbrief Chattime november, heel leuk om te lezen door/met uw kind
- Ouderinformatie Schoolontbijt

