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Beste ouders,
Er wordt in de groepen aan verschillende thema’s en onderzoeksvragen gewerkt.
Natuurlijk bereiden we ons ook voor op de komst van Sinterklaas.
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Welkom
We hebben sinds vorige week een nieuwe collega: juf Astrid Steenman. Zij werkt op
woensdag in de Roerdomp, vrijdag in de Rietzanger en heeft op maandag andere taken.
We wensen juf Astrid veel plezier op ons Kindcentrum.
Juf Helen heeft inmiddels afscheid genomen van het Parelhof en we wensen haar veel
succes en plezier toe met haar nieuwe baan.
Sinterklaas op het Parelhof
De Sinterklaascommissie is al maanden druk
bezig met de voorbereidingen op 5 december.
Sinterklaas heeft aan de Oudervereniging laten
weten dat de kinderen in de groepen 1 t/m 7,
komende woensdag 28 november, hun schoen
mogen zetten! Het is dan natuurlijk belangrijk dat
de kinderen een schoentje mee hebben. Dus kunt
u uw kind deze woensdag een schoen meegeven?
Dan doen de Pieten er in de nachtelijke uurtjes
hopelijk wat in!
Op dinsdag 4 december leveren alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hun surprise in.
Graag in een vuilniszak, zodat niemand het kan zien. Net als vorig jaar is er tussen 16:00
– 16:30 uur een “bewondermoment”, waarop u alle surprises mag komen bekijken.
Op woensdag 5 december wordt iedereen op de gewone tijd op school verwacht. Nadat
iedereen naar zijn/haar eigen klas is gegaan, ontvangen de peuters en de groepen 1 t/m
5 de Sint en zijn Pieten op het plein van Zichthof 11. De kinderen gaan in het vak staan
waar het aangegeven staat samen met alleen de desbetreffende leerkrachten.
Er zal een gebied afgebakend zijn waar de ouders mogen staan om mee te genieten van
ons feest onder het genot van koffie en thee.
De Sint zal aan alle groepen een bezoekje brengen. Om 12 uur zijn de kinderen vrij!
We bedanken de Sinterklaascommissie en hulpouders voor hun inzet.
Ouderbijdrage al betaald?
De OV zet zich in om van de ouderbijdrage, leuke activiteiten op school te organiseren,
zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Jaarfeest, Sportactiviteiten, aankleding afscheid
groep 8 en gezonde lunches. Al deze activiteiten worden betaald van uw ouderbijdrage.
Ieder jaar vragen wij per kind een bedrag van € 30,-. Al dit geld komt ten goede van de
kinderen op school.
Graag overmaken op de rekening: Oudervereniging obs AkkerDijk;
IBAN: NL65INGB0002047587 onder vermelding van de naam van uw kind en groep.

Schoolfruit
We genieten al 3 weken van schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag ontvangen
de kinderen 20 weken lang elke keer fruit of groente. Zo hebben ze nu al appels, bananen,
sinaasappels, kiwi’s en wortels ontvangen. Op
het Ouderportaal wordt elke week vermeld
welk fruit geleverd wordt. U kunt daarnaast
natuurlijk zelf ook fruit meegeven, maar wij
vinden het belangrijk dat de leerlingen ook
kennismaken met fruitsoorten, die ze niet
gewend zijn.
Deze week ontvangen de leerlingen: wortel
(waspeen), appel en kiwi.
Voor meer informatie kijkt u op https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EUSchoolfruit/Voor-ouders.htm en kunt u zich als ouder abonneren op een interessante
nieuwsbrief.

Creatief met Wherelant
Weet u wel dat u erg boft met het feit dat u gratis kunt deelnemen aan
het atelier met een kunstdocent van Wherelant? Eén keer per 6 weken
worden de prachtigste werkjes gemaakt, onder het genot van een kopje
koffie of thee. Mocht u een keer in de gelegenheid zijn, dan beveel ik
aan om een keertje langs te komen. Op dinsdag 11 december bent u
om 8.30 uur van harte welkom.

Agenda
Woensdag 28 november
Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Dinsdag 11 december
Vrijdag 14 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Ma 24 dec t/m vr 4 jan
Maandag 7 januari

Schoen zetten groepen 1 t/m 7
Taalcafé en cursus werk zoeken 8.30 uur
Surprises bewondermoment 16.00-16.30 uur
Sinterklaas op het Parelhof ! School tot 12 uur
Inloop Parelkwekers 12.30 uur
Creatieve ochtend Wherelant 8.30 uur
Open les: afsluiting atelier Wherelant groep 7 en 8
Open les: afsluiting atelier Wherelant groep 5 en 6
Open les: afsluiting atelier Wherelant groep 3 en 4
School tot 12 uur; kerstdiner 17.00-18.30 uur
School tot 12 uur; kerstvakantie
Kerstvakantie
1e schooldag in 2019; hoofdluiscontrole

