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DOCHTER VOOR JUF SANDRA
Juf Sandra Hellemons van groep 7 op de Groene Hil is
onlangs moeder geworden van Pien !
Pien is geboren op 5 november en het gaat op dit
moment goed met haar en met Sandra.
Natuurlijk feliciteren we hen heel hartelijk!

GEZOND OVERBLIJVEN
Aan de ouders/verzorgers van kinderen
die overblijven;
We horen de laatste tijd weer meer geluiden over de
hoeveelheid snoep die door kinderen wordt meegenomen naar het overblijven. Kober kinderlunch is
geen voorstander van het eten van snoep tijdens de
lunchpauze; zeker omdat er veel gezonde alternatieven zijn zoals liga, mueslirepen en fruit. We willen u
daarom graag vragen om mee te werken aan een gezonde lunchpauze.
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan horen
we dat graag!
Kober kinderlunch

OVERBLIJVEN
Kinderen die op school lunchen blijven na de lunch op
het plein. Wij constateren echter geregeld dat er
overblijfkinderen zijn die tóch van het plein af gaan
om b.v. voor of bij de school klasgenootjes te ontmoeten die thuis gegeten hebben. Dit probleem speelt
overigens alléén op de Groene Hil, op Kroeten is vanwege de vorm van het schoolplein een effectiever
toezicht mogelijk. Dit is op zich lastig op te lossen, we
vragen de ouders van overblijfkinderen dit met hun
kind te willen bespreken.
Overblijfkinderen blijven de gehele lunchtijd op
school en op het plein en wie van huis komt gaat
naar plein en blijft daar.
We zullen de ouders melding geven als kinderen ondanks deze regel tóch van het plein weggaan.

We zijn er vroeg bij maar toch… .
We willen een oproep doen aan de ouders die een
instrument bespelen of misschien wel in een blaaskapel zitten om de carnavalsochtend op vrijdag 4 maart
2011 muzikaal te ondersteunen.
Als u zich opgeeft voor de kerstvakantie kunnen wij
proberen er een echte BURGST blaaskapel van te maken! U kunt zich opgeven bij juf Joyce, juf Wiepke en
juf Marlies of bij de locatieleider.
Het zou fijn zijn als de band dan nog een aantal keren
met elkaar kan oefenen.
We hopen op enthousiaste reacties!
Met dank, de carnavalscommissie.

SINTERKLAAS op de GROENE HIL
Vrijdag 3 december zal Sinterklaas onze school weer
bezoeken. Hij komt ’s morgens rond half negen aan
op het middenbouwplein. Op die dag hoeven de kinderen geen fruit/drinken mee te nemen!
Het thema van dit jaar is: “Zwemles”
De kinderen hebben een filmpje gezien waarop Sint
en Piet zwemles krijgen. Op het podium in de hal is
een echt zwembad ingericht door de zwempieten die
hier ’s avonds vast gaan oefenen. Misschien halen ze
samen met Sint op vrijdag 3 december wel een echt A
diploma?
De groepen 5 t/m 8 houden op 3 december een surprisedag. De kinderen van die groepen maken voor 3
euro een surprise voor elkaar. Op 15 november zijn de
lootjes al getrokken.
Op donderdag 2 december moeten alle surprises in de
eigen klas zijn ingeleverd! Dat moet echt op die dag
i.v.m. de organisatie van de aankomst en ontvangst
van Sint. Op vrijdag blijven de toegangsdeuren dicht
tot Sint er is!!

MAILEN VIA DE WEBSITE
Met een aanpassing aan onze website hopen we de
mailproblemen voorlopig het hoofd te kunnen bieden.
Alle ons nu bekende mailadressen zijn inmiddels in
deze applicatie ingevoerd en u ontvangt de Heksenketel en andere centrale publicaties via onze site.
Net als bij vele bedrijven al gebruikelijk is kunt u zich
(als dat nodig is), aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wijzigingen in uw mailadres kunt u voortaan zelf
doorgeven op de site.
De leerkrachten behouden natuurlijk ook hun eigen
mailbestand zodat zij de ouders van hun groep apart
via de mail kunnen benaderen.

