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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. 

      

Sinterklaas  (verlanglijstje)   
Sinterklaas heeft gevraagd of de 

kinderen van groep 1 t/m 6 hun 

verlanglijstje in willen vullen. 

Vandaag (2 november)  gaat het 

verlanglijstje en het Intertoys boek 

mee, graag zo snel mogelijk 

inleveren, uiterlijk vrijdag 9 

november.  

Groep 7/8 viert Sinterklaas op haar 

eigen wijze. Maar vult wel een 

verlanglijst in. 

 

 

 

 

 

Kikkeractie Albert Heijn 
De kikkeractie bij AH is begonnen. 

Wij doen ook mee. 

Denkt u aan ons?  

Voorstelling groep 5 en 6 
Maandag 5 november hebben de 

kinderen van groep 5 en 6 een 

voorstelling: ORFEO, door 

theatergroep Sonnevanck. 

 

De voorstelling vindt plaats op CBS 

De Fontein in Sleen. 

De voorstelling start om 13:15. 

We gaan op de fiets. Zijn er 

ouders die mee kunnen fietsen, 

graag melden bij juf Femke.  

 

We zijn waarschijnlijk iets later 

dan 14:15 terug bij school.  

 

 

Fietsenkeuring 
Op dinsdag 13 november is de 

fietsenkeuring gepland. 

 

 

 

 

 

Controlepunten 

1. Zit het stuur goed vast? 

2. Is de bel 

goed te horen?  

3. Zitten de 

handvatten 

goed vast en 

zijn de uiteinden niet versleten? 

4. Werken de remmen goed? 

5. Zijn de banden goed? 

6. Zit het zadel goed vast en is het 

op de juiste hoogte afgesteld? 

7. Zit de bagagedrager vast?  



8. Is de ketting goed afgesteld?  

9. Zit de standaard goed vast? 

10. Zijn de trappers goed (niet glad 

en geen versleten blokken? 

11. Zit er speling in de trapas?  

12. Heeft de fiets een goed slot? 

Reflectie 

13. Is er (evt. in combinatie met het 

achterlicht) een rode reflector aan 

de achterzijde?  

14. Hebben beide wielen of banden  

zijreflectie? 

15. Zitten in beide trappers twee 

geel/oranje reflectoren? 

16. Is er een witte reflector aan de 

voorkant of geïntegreerd in koplamp 

(nog niet verplicht )? 

Verlichting 

17. Werkt de koplamp naar behoren? 

18. Is het achterlicht rood en werkt 

het naar behoren? 

19. Werkt de dynamo (ook bij nat 

weer? (Losse verlichting set mag, wit 

en rood. Moet men dan bij zich 

hebben, kunnen tonen en moet 

werken!) 

 

 

 

 

Gastles water en bezoek 

waterzuivering. 
Waterschap Vechtstromen komt op 

maandag 5 november a.s. in groep 7 

en 8 een gastles geven over water en 

met name het gebruik en zuiveren 

daarvan. Op maandag 19 november 

gaan we een bezoek brengen aan de 

waterzuivering in  Emmen. 

Hiervoor zoeken we ouders die 

kunnen rijden om 9.30 uur. Het 

bezoek duurt van 10 tot 11 uur. 

(opgeven bij meester Henk) 

 

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. 

 

. 

 

 

Oud papier,3 november 
Morgen, zaterdag 3 november,  

wordt het oud papier weer 

opgehaald. Wilt u het papier netjes 

ingepakt aan de straat zetten? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten 
Zaterdag 10 november wordt er in 

Noord Sleen Sint Maarten gelopen. 

            

 

 

 

 

 

 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 16 november 
 

 

 

 

 

 


