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Tuin winterklaar
Op zaterdagochtend 14 november van 10.00 uur tot 12.00 uur willen we de binnentuin
winterklaar maken.
Het zou fijn zijn als er veel ouders zijn die willen helpen. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind óf bij Ireen Elkhuizen, onze tuincoördinator.
( ireenelkhuizen@casema.nl )

Algemene ouderavond
Op maandag 2 november organiseert de ouderraad in samenwerking met het team de
algemene ouderavond. De volgende punten komen aan de orde:
- Hoe kan ik creativiteit eigenlijk stimuleren bij mijn kind?
- Creativiteit, hebben we dat allemaal?
- Is het ook te leren en wat is het eigenlijk precies?
- Waar heb je het eigenlijk voor nodig?
- Zijn kinderen anders dan volwassenen?
Allemaal vragen, waar we creatief mee om zullen gaan.
Ontdek meer over uzelf en over uw kind!
Het wordt een interactieve avond
De avond start om 20.00 uur en is om 21.30 uur afgelopen.

Kledingactie:
U kunt uw oude kleding deze week nog inleveren!
Op maandag 2 november wordt de kleding opgehaald.

Museumbezoek
Op maandag 9 november gaan de groepen 7 en 8 naar Amsterdam.
Groep 7 gaat naar het Rijksmuseum, groep 8 gaat naar het Stedelijk museum.
We vinden het geweldig dat deze excursies in het kunstmenu van alle scholen in Wijk bij
Duurstede zijn opgenomen!

Rust in de school
’s Morgens worden veel kinderen op school gebracht. De ouders lopen vaak even mee naar
de klas.
Om de dag rustig af te kunnen sluiten vinden we het fijn als u om 14.30 uur uw kind buiten
opwacht. De leerkrachten kunnen de dag dan met alle aandacht van de kinderen eindigen.
Als het regent, kunt in de kleine halletjes (vóór de klapdeuren) van de school schuilen.

Fruit:
Vanaf 3 november ontvangt onze school 25 weken lang gratis drie porties groenten en fruit
per leerling per week.
Hier zijn we heel blij mee. De leerlingen krijgen dan op dinsdag t/m donderdag fruit van
school. Op maandag nemen ze hun eigen fruit mee. Onze ervaring is dat er veel fruit wordt
geleverd, zodat ook op vrijdag de kinderen fruit kunnen pakken.
Het EU-Schoolfruitprogramma wordt ons aangeboden door de Europese Unie.

Schoolontbijt
Op woensdag 11 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Een gezond ontbijt is belangrijk als start van de dag. Op dinsdag 10 november mogen de
leerlingen een bordje, een beker en bestek meenemen. De leerkrachten kunnen dan vast
de tafels dekken!
Eén groep is uitgenodigd om op vrijdag 13 november met de burgemeester te ontbijten!

Observaties
Afgelopen week heeft de verkeerswerkgroep observaties uitgevoerd bij de
parkeerterreinen. Dit verliep heel goed. Buurtbewoners vinden ook dat ouders er beter op
letten dat de auto’s op de juiste plek worden geparkeerd. Dit is fijn om te horen!

Hulp voor luizencontrole
De groep ouders die op de woensdag na elke vakantie helpt bij de luizencontrole is op zoek
naar versterking. Door de controles houden we de uitbraak van hoofdluizen in bedwang.
Wie wil meehelpen bij deze belangrijke taak?
Je kunt je opgeven bij Anja.

Gymlessen vanaf januari 2016
De Vikinghal sluit per 1 januari 2016.
Daardoor zullen onze gymlessen op een andere locatie gaan plaatsvinden.
De groepen 7 en 8 gaan op dinsdag en vrijdag met de fiets naar de gymzaal op het
Walplantsoen.
De groepen 3 t/m 6 worden op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag met de bus naar
Mariënhoeve vervoerd. Groep 3 laten we alleen op dinsdag naar Mariënhoeve gaan, de
andere gymles wordt in het speellokaal op school gegeven. Groep 3 is namelijk op vrijdag
om 12.30 uur uit school. Bovendien is het speellokaal voor deze kinderen nog heel
aantrekkelijk én bespaart het veel tijd.
In de scheepstelegraaf van december zullen we het rooster bekendmaken. Het kan
gebeuren dat de kinderen iets later terug zijn op school.

Fietskeuring
Op vrijdag 6 november worden de fietsen gekeurd.
Het lijstje met aandachtspunten vindt u bij de scheepstelegraaf.

Agenda:
Datum

Activiteit

3 november

Start schoolfruit

4 november

Koffie-inloop

6 november

Koffie-inloop
Fietsenkeuring

9 november

Bezoek Rijksmuseum en Stedelijk museum
groep 7 en 8

11 november

Nationaal Schoolontbijt

30 november

Alle kleuters vrij ivm Sint op vrijdag 4 december

1 december

1ste rapport mee

4 december

Sinterklaasfeest
Alle kinderen op school tot 12:30 uur. Vanaf
12:30 uur alle kinderen vrij

week 50

Spreekavonden

