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Bereikbaarheid directie
Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op
schooldagen bereikbaar op nummer:

06-38998893
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken.

Directie aanwezig
Woensdag 17 november

Marlies Bisschop aanwezig

Donderdag 18 november

Petra van de Pauvort aanwezig

Woensdag 24 november

Petra van de Pauvort aanwezig

Maandag 29 november

Petra van de Pauvort aanwezig

Woensdag 17 november (mo)

Marlies Bisschop aanwezig

Agenda
15-11

Zakelijke ouderavond Gaat niet door, wordt verplaatst.

19-11

Rapport mee

22-11

10 minuten gesprekken

23-11

voorstelling Assepoes in Aalden voor groep 7/8

26-11

uitgave Nieuwsbrief nummer 7

Voorstelling Assepoes
Op dinsdag 23 november krijgt groep 7/8 de voorstelling 'Assepoes'
te zien. Dit is een bewerkt sprookje dat laat zien dat je voor jezelf
moet opkomen en niemand jouw dromen kan afpakken, voor degene die doorzet en hoop houdt staat er iets moois te wachten. Het
klassieke verhaal van Assepoester, maar dan in een moderne setting, zonder prinsen, koetsen en roze prinsessenjurken. De voorstelling zal plaatsvinden in De Aelder Meent in Aalden.

Zakelijke ouderavond op 15 november
Op maandag 15 november stond een zakelijke ouderavond gepland. U vindt de uitnodiging en bijbehorende stukken in de bijlagen bij deze Nieuwsbrief. We hebben helaas moeten beslissen om deze ouderavond toch te verplaatsen. Er zijn nog steeds besmettingen onder de ouders en we willen niet het
risico lopen dat er door onze ouderavond meer besmettingen ontstaan. We zitten met te veel mensen
in een te kleine ruimte. U houdt deze ouderavond van ons tegoed!

Hoi leerlingen van groep 3 tot en met 8!
Jullie hebben de afgelopen 3 weken hele toffe handbalclinics gevolgd;
‘Gooi Jij De Bal Door?’

Een professionele handbaltrainer van de Handbalbond
heeft samen met een trainster van onze club en jullie
gymjuf Maike, jullie in 3 opeenvolgende gymlessen laten kennismaken met de beginselen van de handbalsport. Jullie deden actief mee en ze hebben dit met
veel plezier gedaan!
Lijkt het je nu leuk om hier een vervolg aan te geven,
dan mag je 3x gratis meetrainen bij onze gezellige club. Voor elke leeftijd hebben wij een jeugdteam
en de trainingen zijn op vrijdagavond in de sporthal in Sleen. Stuur een mailtje naar exito@handbal.nl
als je graag een (paar) keer mee wilt trainen en dan reageren wij terug met wanneer jouw leeftijdsgroep traint en kun je vrijblijvend mee komen doen!
Graag tot ziens,

trainers en bestuur Handbalvereniging Exito
www.hvexito.nl

