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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
- Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
- We helpen elkaar.
Bovenbouw:
- We luisteren naar elkaar.
- We helpen elkaar.
Kinderboekenmarkt
Wij kunnen voor alle groepen weer flink wat boeken kopen. We hebben
van de boekenwinkel, die heeft gezorgd voor de boekenmarkt namelijk
€ 160,00 ontvangen als opbrengst van deze markt. Voor alle ouders geldt:
“Dank u wel voor de koop van een kinderboek”!
Schoolfruit
Zoals u in een vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn wij weer ingeloot voor
Schoolfruit. De leverdag is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zullen we u
hierover informeren. Natuurlijk blijven wij maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag tijdens de kleine pauze fruit/ groente eten.
Er wordt geleverd vanaf week 46 (13-17 nov) In week 16 (16-20 april) vinden de
laatste leveringen plaats.
We hopen weer veel lekker fruit/ groente te mogen ontvangen.

Voor de agenda:
- 13-17 november
Levering schoolfruit
- 20-24 november
Tussentijdse gesprekken
- 22 november
Schoenzetten
- 5 december
Sinterklaasfeest
- 6 december
Uurtje later beginnen

Sinterklaasfeest
Binnenkort kunt u in de grote hal kaarten kopen voor de
Sinterklaasviering in het Dorpshuis.
Op 22 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school.
5 december zijn alle kinderen ’s middags vrij en op 6 december mogen zij
allemaal een uurtje later beginnen.
Ouderbijdrage
Heeft u al de ouderbijdrage voor dit schooljaar overgemaakt aan de
penningmeester van de ouderraad? Voor de zekerheid voeg ik deze brief
nog een keer toe als bijlage.

odbs Onder de Wieken
Achterstraat 5
3264 AB Nieuw-Beijerland
Tel. 0186-692208
directie@odbsonderdewieken.nl

Acis Actueel
Tevens vindt u bij deze nieuwsbrief de Acis Actueel, waarin ditmaal tweemaal een bericht van Onder
de Wieken is geplaatst.
Tussentijdse gesprekken
In de week van 20 t/m 24 november vinden de tussentijdse gesprekken plaats in alle groepen.
Volgende week ontvangt u hiervoor een uitnodigingsbrief met invulstrookje. De avondzitting vindt
plaats op donderdagavond.
Afwezigheid Ingrid Monnee
Momenteel heeft Ingrid veel afspraken buiten de school. 2, 3 en 6 november is zij ook weer afwezig.
Als er belangrijke zaken zijn, kunt u haar wel per mail benaderen.
Beleef Korendijk
Gisteren tijdens een overleg op het gemeentehuis, is de directeuren verzocht aandacht te besteden aan
Beleef Korendijk. Op deze website vindt u informatie over scholen, verenigingen enzovoort in de gemeente
Korendijk. Deze site is nog niet volledig gevuld, maar zal in de toekomst veel informatie bieden.
www.beleefkorendijk.nl/

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk altijd binnen komen om hierover te praten. Ingrid
Monnee werkt van maandag tot en met donderdag. Gaat het over uw kind en wilt u een gesprek met de
leerkracht dan is dit ook altijd mogelijk na schooltijd.
Volgende nieuwsbrief:
16 november 2017
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