Oudernieuwsbrief november 2016
SO Het Mozaïek Onderbouw
Speenkruidpad 2, 7601 CT Almelo
School van :

AGENDA:
08-11: Koffieochtend voor alle ouders
Week 46: 20-minutengesprekken
02-12: Sinterklaasochtend op school (kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij)
20-12: Kerstfeest op school (17.30 uur tot 18.30 uur)
23-12: Kinderen om 12.00 uur vrij
26-12 t/m 06-01: Kerstvakantie
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Aan het begin van elke maand ontvangt u een oudernieuwsbrief. Dit is de nieuwsbrief van november 2016.
De nieuwsbrief staat ook op onze website. Tips en ideeën voor deze nieuwsbrief zijn van harte welkom op het
volgende mailadres, judy.broekhuis@attendiz.nl
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u van de leerkracht bijna dagelijks informatie uit de groep via Klasbord.
Indien u zich hiervoor nog niet hebt aangemeld, kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht.
Personele zaken
Nienke en Angelique zullen donderdag en vrijdag 10 & 11 november niet op school zijn. Zij volgen dan de
weerbaarheidstraining voor jonge kinderen. Wij hopen rond april’17 te kunnen starten met de eerste training
op school.
20-mintengesprekken
In week 46 wordt u uitgenodigd voor het eerste 20-mintengesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de
groepsleiding met u de ontwikkeling van uw kind en de doelen waaraan zij de afgelopen periode hebben
gewerkt. Ouders van kinderen die onlangs een startgesprek van het Ontwikkelingsperspectief hebben gehad
worden voor deze periode niet opnieuw uitgenodigd. Uiteraard kunt u vragen en of opmerkingen altijd
persoonlijk, via de mail of telefonisch met de leerkracht bespreken.
Nationaal Schoolontbijt/lunch
Op vrijdag 11 november doen we mee aan het Nationale schoolontbijt/lunch. We willen hiermee de
noodzaak van een goed ontbijt/lunch benadrukken. Een goed ontbijt/lunch zorgt voor vrijwel alle belangrijke
voedingsstoffen en energie die het lichaam nodig heeft. Wij bieden de kinderen vrijdag 11 november een
gezonde en verantwoorde lunch aan. Uw kind hoeft dus op die dag geen brood en drinken mee te nemen.
Wel graag zorgen voor fruit en drinken voor
in de ochtend

Sinterklaas in aantocht
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas in Nederland aan. Voor de kinderen bij ons op school vaak een
periode die bol staat van de spanning. Op school beginnen wij niet eerder dan 21 november met het
Sintthema. Wij zullen telkens de afweging maken om enerzijds aandacht aan dit feest te besteden en
anderzijds zoveel mogelijk de rust te bewaren in de groep. In de week voor de intocht, begint het
Sinterklaasjournaal. Nadere berichtgeving over de Sinterklaasactiviteiten bij ons op school volgt nog. Ook
zullen wij u z.s.m. tips en handreikingen geven om zo goed mogelijk met deze spannende periode thuis om te
gaan. Ook zal hiervoor aandacht zijn tijdens de koffieochtend op dinsdag 08 november.

Ouderbijdrage
Alle ouders hebben vorige week een brief gekregen over het betalen van de ouderbijdrage 2016-2017.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, doch dringend nodig om allerlei zaken zoals de vieringen
rond Sinterklaas, Kerst en einde schooljaar te kunnen bekostigen.
Indien u de bijdrage wilt betalen, wilt u dan het bedrag overmaken op rekeningnummer
NL57 RABO 0151880174 van de Rabobank, tnv St. Attendiz, onder vermelding van “ouderbijdrage” met de
naam/klas van uw kind. Wij willen u hiervoor vriendelijk bedanken.
Blotevoetenpad
Misschien heeft u het al gezien, maar ons blotevoetenpad is bijna klaar! Leerlingen van MOTA, leer- en
werktrajecten hebben dit pad voor ons aangelegd. Over een week mogen de kinderen op het voetenpad hun
ervaringen opdoen. Door met je blote voeten over verschillende materialen- hard, zacht, ruw, glad, warm,
koud- te voelen worden de zintuigen geprikkeld en dat is nou net de bedoeling van ons blotevoetenpad. We
hopen natuurlijk dat de kinderen er veel plezier aan beleven.

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

