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Zakelijke ouderavond:
Gisteravond was de zakelijke ouderavond op school. We waren als OV, MR en team blij met de
opkomst van zo’n grote groep ouders.
Voor de pauze werden de gebruikelijke agendapunten vlot afgehandeld. Roelf blikte terug op het
schooljaar 2015-2016 en keek vooruit naar het huidige schooljaar 2016-2017.
Angela Oenema en Helga Goettsch van de OV waren aftredend en werden opnieuw herkozen.
Marieke ten Hove van de OV was aftredend en niet herkiesbaar. Marieke werd bedankt voor haar
betrokkenheid en inzet voor school.
Als nieuw lid van de OV werd welkom geheten Debora Mesken. Welkom Debora!
Louis Dijk van de MR was aftredend en werd ook opnieuw herkozen.
En Louis en Tjaarda, bedankt voor de heerlijke zelfgebakken koekjes.
Na de pauze vertelde Annigje van den Berg (coördinator onderwijstijden Comprix) over verschillende
continuroosters en was er volop gelegenheid voor vragen en opmerkingen. De MR gaat andere
schooltijden uitzetten in een traject. Wordt vervolgd!
We willen iedereen bedanken voor hun komst!
Omruilen kast bibliotheek:
Dinsdag 29 november worden de MSM kast van de bibliotheek omgeruild. Dat betekent dat
maandag 28 november alle geleende boeken moeten worden ingeleverd.
Sinterklaasfeest:
Op maandag 5 december komt Sinterklaas met z'n Pieten op school. Om
8.30 uur worden alle kinderen op school verwacht en gaan eerst naar
eigen klas.
Rond 8.35 uur lopen we Sint en Piet tegemoet. De peuters zijn maandag
5 december vrij, maar zijn allemaal welkom om aan te sluiten en met
ons mee te lopen.
Rond de klok van 9.00 uur verwachten we Sint en de Pieten in de
gymzaal welkom te heten.
Hier zingen we enkele Sinterklaasliedjes o.l.v. muziekvereniging
Concordia.
Nadat Sint een praatje met de peuters heeft gemaakt gaat hij om 10.00
uur naar de kleuters en om 10.45 uur naar groep 3 en 4. Ook zegt hij de kinderen van groep 5 t/m
8 nog even gedag voor hij vertrekt.
 Alle kinderen komen om 12.00 uur uit. ’s Middags zijn ze vrij. Een plastic zak
meenemen om de cadeautjes en Sinterklaaswerkstukken mee naar huis te nemen.
 De kinderen worden deze ochtend getrakteerd en hoeven geen fruit en/of drinken mee te
nemen naar school.
Surprises voor groep 5 t/m 8:
Op vrijdagochtend 2 december a.s. leveren de kinderen van groep 5 t/m 8
hun surprise in bij juf Janique en juf Greetje. Denk er wel even om dat de
surprise in een “vuilniszak” naar school wordt gebracht.
Ook dit jaar houden we weer een tentoonstelling van alle surprises. We gaan
de surprises dezelfde dag tentoonstellen. Alle ouders en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om van 15.15 – 15.45 uur al deze prachtige surprises te
komen bewonderen.

Pietengym:
Buurtsport Ooststellingwerf organiseert Pietengym op dinsdag 29 november van 15.30 - 16.30 in
de gymzaal in Makkinga (Dorpshuis)
Dit voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Verkleed komen mag!!
Kosten: 1 euro (betalen in de zaal).
Meedoen? Mailtje naar fa.schnoor@gmail.com (ovv naam - groep - activiteit).
Opgeven kan tot en met donderdag 24 november.
Gevonden voorwerp:
Op De Riete, een hoofdstel van een paard. De eigenaar kan hem op
school ophalen. Zal toch niet van….

JUMBO spaaractie:
Gisteren hebben we de waardebon van de spaaractie in ontvangst
mogen nemen.
Vanmiddag gaan we met de leerlingenraad bespreken hoe we de
opbrengst van bijna EURO 300 gaan besteden.
Iedereen nogmaals bedankt voor het meesparen!
Bedankt:
Pascal de Boer voor het weer gebruiksklaar maken van het
activbord in groep 3 en 4.
Kerstviering:
Informatie hierover als bijlage.
En tot slot..
Het komt wel eens voor dat er kinderen na de bel op school komen.
We willen graag dat iedereen voor half 9 en kwart over 1 op school is.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 1 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 25 november
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november

Woensdag 30 november
Vrijdag 2 december
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Maandag 12 december
Vrijdag 23 december

Groep 1 ’s middags vrij.
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
Inleveren geleende bibliotheekboeken
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
15.30 Uur Pietengym gymzaal Makkinga
19.30 Uur thema-avond GMR dorpshuis De Buorskip Vlaslaan 26
Beetsterzwaag
8.30 Uur afname Lwoo toetsen groep 8
10.30 Uur mediawijsheid groep 7 en 8
15.15 – 15.45 uur surprisetentoonstelling groep 5 t/m 8.
Sinterklaasviering. ’s Middags geen school.
19.30 Uur voorlichting verrijkt en versneld vwo voor ouders en
leerlingen groep 8
Start schaaktoernooi groep 5 t/m 8
Start kerstvakantie. ’s Middags geen school.

