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Kalender aanvullingen

Alle vakanties, vrije dagen,
studiedagen, speciale activiteiten
staan op de kalender van de website.
Deze kunt u afdrukken op de
volgende manier:
U gaat naar de kalender op de
website, vervolgens ziet u onderaan
bij iedere maand, pdf maand/ jaar.
Klikt u dit aan, dan kunt u de
kalender of betreffende maand
afdrukken.

20 november Studiemiddag
Dinsdag 20 november hebben de
leerkrachten een studiemiddag, alle
leerlingen zijn om 12.00 uur VRIJ

Bezoek waterzuivering.
Op maandag 19 november gaat groep
7/8 een bezoek brengen aan de
waterzuivering in Emmen. We vertrekken om 9.30 uur van school, het
bezoek duurt van 10.00 tot 11.00 uur.

Is het resultaat wel iets gegroeid,
maar niet genoeg, dan blijft deze
leerling in hetzelfde niveau. Er wordt
dan wel andere lesstof (leesboek en
werkboek) aangeboden.
Denk aan het gele mapje meenemen
as. maandag!

Sinterklaas 5 december
Sinterklaas heeft de tijd gevonden
om dit jaar op woensdag 5 december
onze school te bezoeken, hij gaat
eerst naar de Piramide in Erm.
Wij beginnen gewoon om 8.30 uur
en wachten op de Sint …..

Rond 10.30 uur komt de Sint en zijn
gevolg op onze school aan en zal de
kleuters samen met groep 3 en 4
verrassen tot 11.45 uur.

Kinderen die nog niet naar school
gaan, mogen om 11.45 uur even in
school komen om de Sint te
begroeten.
Daarna gaat de Sint de andere
groepen nog even bezoeken.

Estafette lezen
Deze week zijn alle kinderen van
groep 4 t/m 8 weer getoetst voor
het AVI-niveau. We kunnen dan
volgende week met nieuwe groepen
van start bij Estafette-lezen. Is het
resultaat een niveau hoger, dan kan
zo’n leerling meteen doorstromen.

De kleuters gaan tot 12.00 uur naar
school en groep 3 t/m 8 tot 14.15
uur.

Brief van Sinterklaas
Onderaan dit infobulletin zit, als
bijlage, een brief van Sinterklaas.

10 minuten gesprekken
Vrijdag 23 november gaan de
rapporten mee.
Het schema voor de gesprekken
staat volgende week op de site.
Kijkt u nog even goed op het rooster
wanneer u maandag of dinsdag (26 of
27 november) op gesprek moet!
U begrijpt dat wij graag op tijd
willen beginnen.
Onderling ruilen is mogelijk, graag
zelf regelen!!

Zakelijke ouderavond
De zakelijke ouderavond is op
dinsdag 20 november.
De ouderavond begint om 20.00 uur
en de inloop met koffie en thee is om
19.45 uur. U heeft vorige week
vrijdag (9 november) alle stukken
gekregen

Verkiezingen OWG en MR
Op de zakelijke ouderavond worden
volgende week nieuwe OWG-leden
geïnstalleerd. We zijn blij dat er
toch – op de valreep – genoeg ouders
zich beschikbaar hebben gesteld. We
hebben jullie hulp hard nodig bij
diverse activiteiten in en rondom
school.

Als na deze avond de OWG en MR
verder gaan als 2 zelfstandige
organen, moet in december de
verkiezing gaan plaatsvinden voor de
MR. Voorheen werden de MR-leden
gekozen uit de OWG-leden, maar dat
mag officieel niet.
Dus hebt u interesse om mee te
denken over school, meldt u zich dan
aan voor de MR!

Verlofaanvraag
Voor het aanvragen van verlof moet
voortaan een formulier worden
ingevuld. Dit formulier is bij de
leerkrachten op te halen en moet
worden ingeleverd bij juf Astrid.
Ook voor bijv. een crematie of
bruiloft moet zo’n formulier worden
ingevuld. Een telefoontje naar school
is niet meer voldoende. Ook voor
4-jarige kleuters die verlof willen,
geldt dit.
Dus, mocht u gebruik willen maken
van verlof, vraag dan aan de
leerkracht een invulformulier.

Ouderenquête
Afgelopen week heeft u een
uitnodiging gekregen om deel te
nemen aan een ouderenquête over
onze school. We willen u vragen deze
enquête in te vullen, omdat we graag
willen weten hoe u over onze school
denkt. De resultaten kunnen we
meenemen in het schrijven van het
schoolplan, waarin de plannen komen
te staan voor de komende vier jaar.
Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8
vullen een leerling-enquête in op
school.

Week van de Mediawijsheid
Volgende week is het de week van de
mediawijsheid. In groep 7 en 8 wordt
hier aandacht aan besteed.

Voorjaarsbollen
In Noord-Sleen zijn overal voorjaarsbollen gepoot. Leerlingen van
groep 1 en 2 hebben rond de school
bollletjes gepoot.

Fietsenkeuring
Volgens de heren controleurs waren
de fietsen dit jaar prima in orde. Zo
hier en daar werden kleine gebreken
geconstateerd.
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Een brief van Sinterklaas
Hallo lieve kinderen,
Hoe gaat het met jullie? Hier in Spanje gaat het goed hoor. Het duurt niet zo lang meer
en dan kom ik weer naar jullie toe. Ik verheug me er al weer op om iedereen weer te
zien. Samen met de pieten zijn we al weer druk met de voorbereidingen bezig, maar er
moet nog wel heel veel gebeuren. De boot moet nog gereed gemaakt worden, cadeautjes
moeten we ook nog inpakken en het paard moet nog geborsteld. Eigenlijk nog best wel
veel te doen dus. Maar dat gaat zeker ook nu wel goed komen.
Dit jaar komt de stoomboot van Sinterklaas in Nederland aan in Zaandijk op zaterdag 17
November en daarna kom ik een week later naar Sleen op zaterdag 24 November.
We gaan het iets anders doen dan vorige jaren. Ik zou het leuk vinden wanneer jullie
deze keer iets eerder naar het MFC kunnen komen. De pieten hebben namelijk gevraagd
of ze voor alle kinderen van Sleen een echte pieten-gym mochten organiseren in plaats
van een optocht door het dorp.
Wil jij leren hoe je een hulppiet kunt worden? Kom dan samen met de pieten van
Sinterklaas lekker gymmen. De pieten zullen je leren hoe je over grote en hoge daken
moet lopen, hoe je door de schoorsteen moet glijden en hoe je het best zoveel mogelijk
cadeautjes op elkaar kunt stapelen. Natuurlijk kan je ook genieten van lekkere
pepernoten en Sinterklaasmuziek.
Heel veel spelletjes doen dus en je kan dan ook echt pieten-diploma krijgen. Met een
heel mooi cadeautje erbij natuurlijk.
Je kunt lekker gymmen en dansen en natuurlijk je pieten-diploma behalen op
zaterdagmiddag 24 November tussen 14:00 uur en 15:00 uur. En luister, natuurlijk
komt Sinterklaas daar ook, als jullie beginnen te zingen dan weet ik wel waar ik wezen
moet want ik wil wel eens zien hoe goed jullie de pieten-trucjes kunnen!

Tot zaterdag 24 November in Sleen!

Groeten van de Pieten en Sinterklaas uit het zonnige Spanje

