OUDERMEMO
NUMMER 7 - 13 NOVEMBER 2020
AGENDA
Datum
Maandag 30 november
Donderdag 3 december
Vrijdag 4 december

Gebeurtenis
Schoen zetten
Tentoonstelling surprises
Sinterklaas op school

VANUIT DE DIRECTIE
Hij komt, hij komt……
Een leuke en gezellige tijd breekt aan als morgen de Sint ons land hopelijk weer bezoekt.
Op school is de OAC, samen met de leerkrachten druk bezig om er een fijn feest van te maken. Uiteraard allemaal corona proof.
Juist in deze tijd doen we extra ons best om hetgeen wat wel kan/mag heel gezellig te maken. Vandaag starten we met het versieren van het gebouw, verderop in deze memo leest u
wat er nog meer op de planning staat.
Dank aan ouders die gehoor hebben gegeven aan het verzoek om niet te parkeren in de
Kamerikstraat. Veiligheid voor onze kinderen staat centraal, dank voor het meedenken hierin.
Ik wens iedereen mede namens het team een gezellig weekend, geniet van het mooie herfstweer.
Conny RIjnen

NIEUWS VANUIT DE MR
Op 25 September is er bij de oudermemo een bijlage verstuurd vanuit de MR.
Hierin werd een oproep gedaan voor een nieuw, aan te stellen lid voor de MR oudergeleding.
Hier is helaas geen nieuwe reactie op gekomen, buiten een
officiële aanmelding van Judith van Drongelen. Judith had al
onofficieel zitting in de MR, omdat zij vanuit de vorige verkiezingen met 1 stem minder was gekozen door u als ouder(s). Zij
zorgde hiermee voor meer draagkracht vanuit de ouders.
Aangezien Judith als enige heeft gereageerd, is zij op maandag 12 oktober, officieel toegetreden als lid van de MR en hebben er geen verkiezingen plaats gevonden.
Namens de MR,
Elaine Berk

OUDERMEMO
NUMMER 7 - 13 NOVEMBER 2020
SCHOEN ZETTEN EN PYJAMA ZINGEN
Ook dit jaar mogen alle kinderen van de Petteflet hun schoen
zetten op school.
Dat doen we op maandag 30 november. De kinderen hebben
die dag allemaal gym, dus kunnen ze hun gymschoen zetten.
Het pyjama zingen kan helaas niet doorgaan, maar we hebben
die avond wel een kleine verrassing voor de kinderen.
Houd op maandag 30 november allemaal de mail goed in de gaten!

SURPRISES
De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan voor elkaar een surprise maken. Volgende week gaan zij hiervoor lootjes trekken.
Het is altijd weer spannend voor wie je een surprise moet maken en vooral wie er een surprise voor jou moet maken, maar dat houden we natuurlijk nog even geheim…!
Donderdag 3 december brengen alle kinderen van deze groepen hun surprises ‘s morgens
mee naar school. We maken er een echte tentoonstelling van.
Jammer genoeg kunnen we dit schooljaar geen tentoonstelling voor ouders organiseren,
maar we zullen jullie zeker mee laten genieten van alle mooie creaties.

VRIJDAG 4 DECEMBER: SINTERKLAAS OP DE PETTEFLET
Vrijdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de Petteflet. We
kunnen bijna niet wachten tot het zover is.
De aankomst van Sinterklaas zal dit jaar anders lopen dan we gewend zijn.
Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag zonder ouders naar hun
eigen klas gaan. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zetten alvast
hun feestmuts op.
Dit jaar wacht Sinterklaas de kinderen binnen op. Hij ontvangt de kinderen
van de groepen 1 t/m in de speelzaal. Daarna gaan ze in hun eigen klas
Sinterklaasspelletjes doen.
De groepen 5 tot en met 8 gaan de surprises bewonderen, gedichten voorlezen en cadeautjes uitpakken.
We maken er een gezellige dag van.

