
      

JARIGEN IN NOVEMBER 
 

     

 

        GEFELICITEERD!!!!        

 

NIEUWE LEERLINGEN     NIEUWE PEUTERS 
Phileine van der Weijden - Ivan van Roij - Rick Romme -   Job den Dekker 

Timo van Bree - Storm Koene  
             WELKOM!! 

 

 

HERDENKEN JUFFROUW JORINDE 
Maandag 26 november herdenken we het overlijden van juffrouw Jorinde,  

precies 1 jaar geleden.  

 

Dit doen we met alle leerlingen, leerkrachten en familie van Jorinde in de  

aula met een mooi verhaal.  

 

Die dag sluiten we op een speciale manier af op het schoolplein.  

 

U bent vanaf 11.45u van harte welkom.  

 

 

 

AANSPREEKPUNT BIJ AFWEZIGHEID DIRECTIE 
Maandag t/m donderdag: meneer Anton Vissers 

Vrijdag          : juffrouw Sonja Vissers  

 

 

NIEUWS VANUIT DE FIETSENREGELAARS 
Beste ouders, 

 

Wij, de kinderen van groep 8, willen jullie iets vragen. 

Wij staan iedere dag in de fietsenstalling, omdat we willen dat alle fietsen in de fietsenstalling passen.  

Maar we hebben de laatste tijd een klein probleem, vooral bij slechter weer.  

Veel ouders gebruiken de fietsenstalling als schuilplek, maar dat betekent dat de kinderen moeilijker hun fiets kunnen 

parkeren. Wij hebben op school afspraken gemaakt over hoe kinderen moeten parkeren en we zouden ook jullie  

medewerking daarvoor willen vragen. Maak plaats in de fietsenstalling en help daarmee onze fietsenstallingdienst 

(herkenbaar aan de oranje hesjes).  

 

Alvast bedankt, de kinderen van groep 8 

 

 

Ryan Leppens - Anna Timmermans - Siem van Meel -  

Sem Honcoop - Duke Vermeij - Anne Weijers -  

Fenna de Bont - Jelle van der Koog - Amber Verduijn -  

Lize de Vroe - Phileine van der Weijden - Joep Lankhaar - 

Lieske Hovers - Giovanni Dijkstra 
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NIEUWE PEUTERGROEP 
In januari bestaat de Speelwaai 1 jaar en dat gaan we vieren met een klein feestje in de groep.  

Vanaf 1 januari starten we ook met een tweede groep. Zo hopen we zoveel mogelijk peuters  

uit Raamsdonk een plaatsje te kunnen aanbieden in de peutergroep.  

 

Op dit moment is de Speelwaai open op maandag en donderdagochtend.  

De tweede groep zal zijn op dinsdag en vrijdagochtend.  

Juffrouw Debby gaat de tweede groep draaien. Wij wensen haar veel succes!  

 

Tarieven De Speelwaai 

De tarieven voor de peutergroep voor 2019 blijven hetzelfde als het 1e jaar € 8,50 per uur.  

 

OPEN DAG 
Op maandag 21 januari 2019 is het open dag voor nieuwe peuters en kleuters!  

Nieuwe peuters en kleuters zijn welkom van 9.00u tot 16.30u voor een rondleiding door de school en de peutergroep.  

Tevens is er de mogelijkheid om in te schrijven voor de Speelwaai of aan te melden voor school.  

 

Bent u benieuwd naar het naschools aanbod? Ook dat kunt u op maandag 21 januari komen bekijken.  

In het speellokaal ziet u de peuter/kleutergym met juffrouw Marlou, in de grote gymzaal een spel les onder leiding van 

meneer Giorgio.  

 

Kent u mensen die binnenkort verhuizen naar Raamsdonk? Het zou ons helpen als u ze informeert over de open dag! 

Dank u wel.  

 

 

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Twee weken geleden hebben alle oudste kinderen van het gezin een formulier meegekregen om 

een enquête in te vullen over school. Om een reëel beeld te vormen van onze ouders zijn we nog  

op zoek naar minimaal 5 gezinnen die hem willen invullen!  

 

Mocht u het formulier nog thuis hebben liggen, zou u het dan alsnog willen invullen? Behoort u tot de 

groep van 58 ouders die hem al wel hebben ingevuld, dank u wel!  

 

De resultaten van het onderzoek zullen we bespreken met het bestuur, de mr en in een volgende nieuwsbrief aan u 

presenteren.  

 

 

AGENDA 
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28 november  Studieochtend.  Alle leerlingen vrij. 

5 december  Sinterklaas 

6 december   Groepen 1-4 vrij 

7 december  Groepen 1-2 vrij 

17 december  1e rapport 

20 december  Nieuwsbrief 5 
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