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Donderdag 2 november / Workshops
De kinderen hebben het gisteren erg naar de zin gehad tijdens de workshops.
Ze hebben voederhuisjes getimmerd, zijn creatief geweest met zout en kalk,
hebben kleiknutsels gemaakt en hebben voederstrengen gefabriceerd voor de
vogels. Iedereen die heeft meegeholpen, heel erg bedankt voor jullie hulp!
Vrijdag 3 november / Raad van Toezicht
Vandaag zijn de Raad van Toezicht met het College van Bestuur van Kans &
Kleur in de persoon van mw. Hennie Biemond op visite geweest bij ons op
school. De Raad heeft in principe een controlerende functie t.a.v. het College
van Bestuur. De Raad is geïnformeerd over onze manier van werken op een
kleine school. Het was een fijn bezoek, de Raad heeft een prima kijkje kunnen
nemen in onze school.
Omdat de Raad van Toezicht met mw. Hennie Biemond bij ons op bezoek
kwam, heeft een invaller van de Vervangingspool groep 3-4-5 vandaag geleid.
Dinsdag 7 november / Medewerkersdag 1
Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 november zijn de medewerkersdagen
van Kans & Kleur. Collega’s van andere scholen komen een kijkje nemen in
onze school en wij gaan ook kijken op andere scholen.
Deze dinsdag ontvangen wij de hele dag collega’s van andere scholen.
Woensdag 8 november / Medewerkersdag 2 / Studiedag
Deze woensdag gaan wij een kijkje nemen bij andere scholen.
Dit is een geplande studiedag die is opgenomen in de kalender.
Woensdag 8 november hebben daarom alle kinderen een vrije dag.
Donderdag 9 november / Medewerkersdag 3
Op deze donderdag ontvangen we opnieuw collega’s van andere scholen.
Zij komen dan alleen in de ochtend.
Rommel opruimen
We hebben wat rommel waar we echt vanaf willen.
Welke vader / moeder kan voor ons even naar de milieustraat rijden?
We hebben wat oude rommel waar we vanaf willen ( een grote tafel /
4 stoelen / 3 pallets / 2 banken / 2 kleine banken).
Als dit iets is voor u, kunt daarvoor contact opnemen met Ad.
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Jeugdsoos
Beste kinderen,
Vrijdag 10 november is het weer Jeugdsoos, we gaan Bingo spelen.
De volgende Jeugdsoos zal zijn op vrijdag 15 december.
De soos begint altijd om 19.00 uur en eindigt altijd om 21.00 uur.
De activiteiten worden een week vooraf bekend gemaakt in de Klapuit.
Natuurlijk hopen we dat jullie de activiteiten leuk vinden en gewoon gezellig
mee doen. Mocht je een activiteit niet leuk vinden, dan sla je gewoon een
keertje over. Graag je gymschoenen meenemen.
De entree is € 1,50 per kind.
Drinken kost € 1,00 en een zakje chips of snoep € 0,65.
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne
Informatieavond
Over zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij (pre-)pubers.
Dinsdag 14 november van 19:30 uur tot 21:00 uur bij MeerVoormekaar op de
eerste verdieping van ‘t Mozaïek aan de Campuslaan 6, Wijchen.
Ouders willen graag dat hun kind zelfstandig wordt en vol zelfvertrouwen is.
Soms hebben kinderen/pubers daar een beetje hulp bij nodig.
Ouders/opvoeders kunnen hieraan ook veel doen.
Daarom organiseert MeerVoormekaar een
informatieavond over hoe ouders hun kinderen kunnen helpen bij het
ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
De avond is vooral bedoeld voor alle ouders en opvoeders die zich afvragen
wat ze zelf kunnen doen om hun kind te helpen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte welkom.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Josien Warris,
j.warris@meervoormekaar.nl

