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Vrij 23 okt. 17.00 uur

Sluiting inschrijven ouder- en pré-adviesgesprekken

Di 27 oktober
Do 29 oktober

Ouder- en pré-adviesgesprekken 1 t/m 8
Ouder- en pré-adviesgesprekken 1 t/m 8

Beste ouders/verzorgers,
Herfstvakantie ligt achter ons. Een week waarin we weer konden opladen voor de komende periode.
Naast de verandering van het weer, de Corona-besmettingen en afwezigheid van een aantal
leerkrachten en leerlingen staan we voor een feestelijke periode van het
jaar.
Sint Maarten, de voorbereidingen voor 5 december, kerst. Een periode
waarin we, al jarenlang, met veel plezier naar uitkijken en de
voorbereidingen ruim op tijd starten. Nu ook.
Alleen is het niet meer zo normaal als voorheen. Het ‘wiel’ moet in veel
gevallen opnieuw uitgevonden worden. Maar dat gaan we doen! Let
maar op!!
Komende week vinden alle gesprekken met mijn collega’s, online, plaats.
Morgenavond (vrijdag 23 oktober) sluiten om 19.00 uur de lijnen voor het
inschrijven.
Heeft u de dag, tijd en de code genoteerd?
Afgelopen maandag is Sportfever met veel enthousiasme gestart met de Tussen
Schoolse Opvang. Met enthousiasme en betrokkenheid. De overeenkomst is
getekend (zie foto) door Jeroen van Hoesel (directeur Sportfever) en
ondergetekende waarmee we de eerder gemaakte afspraken hebben bevestigd.
Mocht u uw zoon/dochter nog niet ingeschreven hebben en u wilt gebruik maken
van de diensten van Sportfever als TSO? Ga dan naar: www.sportfever.nl
Op de bovengang van de oudbouw is een prachtige nieuwe boekenkast
gekomen voor de Schoolbibliotheek met
daarnaast een gezellige leeshoek. Ik wil u
de foto’s niet onthouden.
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Van de boekencommissie:
Er in zo’n mooie boekenkast horen ook weer nieuwe leesboeken en die hebben we
aangeschaft. Nu willen wij deze boeken zo lang mogelijk gebruiken en moeten ze dus
netjes blijven. Hierbij hebben wij jullie hulp nodig. Zijn er ouders die deze boeken
willen kaften voor ons? De boeken moeten worden voorzien van een van boeklon
(zelfklevend doorzichtig folie). Alle spullen hiervoor worden natuurlijk door school
verzorgd! Het precieze tijdspad hiervoor kunnen wij nog niet met 100% zekerheid
zeggen, maar tussen nu en de kerstvakantie waarschijnlijk. Als u ons wilt helpen, heel fijn! Wilt u dan
een mail sturen naar anouk.weijers@twijs.nl? U krijgt van t.z.t. een bericht met de precieze uitleg.
Deze boeken (foto rechts) zijn via de Bruna actie de school gratis in
gekomen, bedankt voor het meesparen!

En dan nog even uw aandacht voor het volgende:
Nog een korte tijd om bij te dragen voor het goede doel http://www.chinaconcern.nl/
Er is reeds 34% binnen van het door ons gestelde doel. Geweldig dat sommige leerlingen van onze
school zo hun best doen.
Een paar enthousiastelingen; Faya heeft € 60 opgehaald met
dansjes uitvoeren, Liv en Luc Kaptijn met o.a. traplopen €54 en
heeft Kai met brownies en cupcakes bakken en verkopen €43, opgehaald. Groep 6/7 doet ook goed hun best en groep 7B gaat
volgende week de challenge aan om zoveel mogelijk rondjes te
rijden met rollators en rolstoel! Ze hopen dat u ze wilt sponsoren.
Dit zijn een paar leuke originele voorbeelden.
Via onderstaande link kunt u via donaties zien hoeveel de groepen en kinderen hebben opgehaald.
Ook uw kind en u kunnen nog steeds meedoen! Via deze link kunt u ook geld doneren. Om het
volledig Coronaproof te maken kunt u deze link ook delen via whatsapp of mail. We hopen dat jullie
allemaal nog even je best doen om de kinderen met een beperking in China te helpen en dat we ons
doel bereiken!! Alvast heel erg bedankt voor jullie inzet! https://supp.to/iccchallenge/koninginemmaschool
Namens mijn hardwerkende collega’s wens ik u en jullie een goed weekend toe en tot de volgende
Weekbrief!
Vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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