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Rondleiding gemeentehuis, groep 8
Studiedag, alle kinderen vrij
Damtoernooi, groep 7 en 8
Kindergemeenteraad raadsavond, groep 8
Start schoolfruit
Damtoernooi, groep 5 en 6
Handbaltoernooi, groep 3 en 4
Natte gymles, groep 7
Oud papier
Nieuwsbrief
Start ‘Mediamasters’, groep 7 en 8
Diploma-uitreiking mediators
Techniekmiddag groep 8
Beweegfeest
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Regel van de maand
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame School’. In onze school hebben wij
met elkaar regels en afspraken gemaakt. We hebben regels voor de hele school.
Deze hangen bij de ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn zichtbaar
in de groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te
besteden. In de maand november is dat de regel:
’Als iemand iets doet of zegt wat ik niet wil zeg ik: ’Stop, hou op’.’
Oproep ouderhulp!
Voor de vakantie hebben de kinderen een oproep voor hulpouders mee gekregen. Hiervoor heeft u
een brief ontvangen. De vraag was om deze brief voor 19 oktober in te leveren Tot die dag zijn er 17
formulieren ingeleverd. Dit is natuurlijk weinig. Ook dit schooljaar zijn wij u als ouder hard nodig,
onder andere bij ondersteunen van activiteiten en/of ondersteuning in de klas. Heeft u deze lijst nog
niet ingeleverd? Zou u dat dan alsnog willen doen? Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Mediators groep 7 en 8
Het is inmiddels bekend welke kinderen uit groep 7 en 8 worden opgeleid tot
leerlingmediators. De mediators leren de komende weken hoe ze kunnen
bemiddelen bij misverstanden en kleine conflicten tussen kinderen. De
mediators zullen in de pauzes actief zijn.
De officiële diploma-uitreiking is op donderdagmiddag 22 november om 13.45 uur.
Sint-Maarten groep 1 en 1/2
In de kleutergroepen wordt al druk gewerkt aan de lampionnen. Op
vrijdag 9 november brengen we traditiegetrouw een bezoekje aan
verzorgingshuis ’Jannes van der Sleeden’. Daar showen de kinderen
hun lampion en zingen ze samen met de bewoners
Sint-Maartensliedjes. Ouders die mee willen kunnen dit doorgeven
aan de leerkrachten. We vertrekken om 10.15 uur van school en zijn
rond 11.15 uur weer terug. Wilt u voor vrijdag 9 november een
lampionstokje (voorzien van naam) meegeven naar school?
Schoolhandtoernooi groep 3 en 4
Op woensdagmiddag 14 november doen er 8 kinderen uit groep 3 en 4 mee
aan het schoolhandbaltoernooi in sporthal Trasselt. De kinderen krijgen nog
een briefje met meer informatie. Alvast een sportieve middag gewenst.
Schooldamtoernooi
Op woensdagmiddag 7 november doen er 10 kinderen uit 7 en 8 mee aan het schooldamtoernooi.
Vanwege een studiedag van de leerkrachten deze datum kunnen zij hier zelf niet bij aanwezig zijn.
De kinderen moeten dus op eigen gelegenheid naar dit toernooi toe gaan. Op woensdagmiddag 14
november doen er 12 kinderen uit groep 5 en 6 mee doen aan dit toernooi. Hier zal wel een
leerkracht bij aanwezig zijn. Meer informatie over beide toernooien volgt nog via een briefje.
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Schoolfruit
Zoals u weet krijgen de kinderen ook dit schooljaar weer 20 weken lang schoolfruit. Op woensdag 14
november starten we hier mee. Ook op donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit op school.
Op de deur van de keuken hangt per week wat voor fruit we eten. Lust uw kind dit niet? Dan mag u
uiteraard zelf fruit mee geven. Het schoolfruit loopt t/m donderdag 18 april.

SportDrenthe
SportDrenthebestaat 50 jaar en viert feest met een
Apenkooi XXL Expo in Assen. Kom feesten, rennen,
vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen,
vallen en weer opstaan! En doe wat jij wil..
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen
(koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een
keer een potje voetballen tegen de spelers van FC
Emmen of gamen tegen Luuk Jans (eSporter van FC
Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga
springkussen? Torens bouwen van mega lego of in de
ballenbak? Het kan allemaal..
Vrijdag 16 november organiseert SportDrenthe het
grootste gratis indoor sport en bewegen festival van
Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en
test je lenigheid, coördinatie, snelheid,
uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van
spelletjes, sporten, videogames, springkussens en
verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je
grenzen en ontdek nieuwe sporten en spellen. Ren je
rot en beweeg je suf! Kijk voor meer informatie op
www.apenkooixxl.nl
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Beweegfeest
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