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Bij deze, zoals aangekondigd, een korte nieuwsbrief met
een aantal praktische mededelingen.
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REMINDERS
Halloweentocht van 30 okt wordt uitgesteld

Vanwege de Corona-maatregelen is besloten om de
Halloweentocht uit te stellen en later in het jaar, als de
omstandigheden het toelaten, alsnog te doen in de
vorm van een spooktocht.

De actie Tekenfund loopt tot 31 oktober

Na de verkoopperiode worden de bestellingen
geproduceerd en na ongeveer 2 weken afgeleverd op
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school. Via de kinderen komen de bestellingen naar
huis om vervolgens te worden uitgedeeld aan de kopers.

Vrijdag 6 november: Willibrordusdag

Dit vieren we met een speciale verrassing van de
OR, omdat het waarschijnlijk de laatste keer is dat we
dit vieren in het huidige gebouw, en we straks ons IKC
een nieuwe naam gaan geven. En dit wordt tegelijkertijd
ook de start van onze themaweek: De wereld naar de
Willibrordus...
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10-MINUTENGESPREKKEN
Vanaf dinsdag 27 oktober (vandaag!) om 18.00 uur kunt
u zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Deze
gesprekken vinden plaats in de eerste twee weken van
november en zij gericht op het welbevinden van uw
kind.

Ook deze 'ronde' zullen de gesprekken telefonisch
gevoerd worden. Wilt u bij het inschrijven het
telefoonnummer invullen waarop u gebeld wilt worden?
(Dat kan bij 'opmerkingen'.) Dank alvast.
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NB: voor de ouders en leerlingen van groep 8 geldt dat
we een uitzondering maken, omdat dit een uitgebreider
gesprek is, waarin ook het pré-advies wordt besproken.
Zij ontvangen hierover een persoonlijk bericht.
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SCHOOLFRUIT, SCHOOLMELK,
SCHOOLONTBIJT
Schoolfruit

We zijn dit jaar ingeloot voor EU Schoolfruit. Dat
betekent dat we voor 3 dagen per week fruit geleverd
krijgen. Dit start op vanaf woensdag 11 november. Dit
betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag (tot april) geen fruit mee naar school hoeven te
nemen.
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De ouders die zich op hebben gegeven om schoolfruit te
snijden, mogen op dit moment helaas niet komen
helpen, we hopen dat dit in de loop van het jaar weer
mogelijk wordt.

U kunt zich via het onderstaande linkje abonneren op
de nieuwsbrief van EU schoolfruit, dan weet u van
tevoren welk fruit er die week wordt geleverd (onze
leverancier is 'Vitamine & Zo')

Aanmelden nieuwsbrief Schoolfruit

Schoolmelk

Ook krijgen we dit jaar weer 'Schoolmelk'. Dit houdt in
dat alle kinderen twee keer per week zuivel krijgen
aangeboden op school, op maandag en donderdag,
vanaf donderdag 5 november. In de jaarkalender van
MSI kunt u lezen om welk product het gaat die dag.

Schoolontbijt

Op woensdag 4 november is het schoolontbijt. Wilt u
uw kind een bord, beker en bestek meegeven, voorzien
van naam? Kinderen die dat willen, mogen dan in hun
pyjama op school komen.
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CORONA-NIEUWS
Afspraken omtrent brengen en halen

Wij zien dat veel ouders zich hier goed aan houden en
willen u vragen om dit nog even vol te houden:

Ouders komen niet zonder toestemming in het
schoolgebouw of op het schoolplein
Indien mogelijk m.b.t. veiligheid komen leerlingen
zelf naar school
Kinderen mogen vanaf 8.20 uur (liever niet eerder)
op school komen en zelf direct naar binnen gaan
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(er is pleinwacht om de kinderen op te vangen bij
de poort)
Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis
Bij het ophalen staan ouders 1,5 meter van elkaar

Thuisblijven

Wij blijven de regels rondom 'thuisblijven' zoals
opgesteld door het RIVM hanteren, zie onderstaande
link.

RIVM Coronavirus

Huiswerk i.v.m. thuisblijven

Soms moeten kinderen nu thuisblijven terwijl ze niet
echt ziek zijn. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen ze
thuis direct aan de slag via Basispoort
(thuis.basispoort.com) en Gynzy kids
(www.gynzykids.com). De inloggegevens zijn hetzelfde
als vorig schooljaar. Als duidelijk is dat het langer gaat
duren, krijgt de leerling (in overleg met de
groepsleerkracht) de werkboeken etc. thuis.
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN
NOVEMBER
1 nov - Ramon Groot Wassink - groep 2
1 nov - Fie Goossens - groep 8
2 nov - Siem Pasman - groep 7
2 nov - Ise Pasman - groep 8
13 nov - Rein Scharenborg - groep 4
13 nov - Tygo Scharenborg - groep 4
15 nov - Bram van den Berg - groep 5
16 nov - Rania Klinkenberg - groep 3
24 nov - Myla Selten - groep 5
24 nov - Dide Hofman - groep 7
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24 nov - Harm te Veldhuis - groep 8
25 nov - Julia Klein Gunnewiek - groep 4
28 nov - Jibbe Haarlink - groep 4
30 nov - Jesse Wolberink- groep 5

De volgende nieuwsbrief zal half november verschijnen.

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:
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