Obs De Plaats
Schoolwerf 1
1657 LD Abbekerk
T: 0229-581278
E:
info@obsdeplaats.nl

Zaterdag 11 november
Hele week
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Zaterdag 25 november
Zaterdag 09 december
Zaterdag 23 december

Hoera!

Vrijdag 10 november 2017
Oudpapier Lopers: Feld, Poen, Konijn, Koper
Groep 3 t/m 7 10 minuut gesprekken
Ontruimingsoefening
Studiedag team; alle kinderen vrij
Oudpapier Lopers:Zijlstra, Kostwinder, Baeten,
de Hoon
Oudpapier Lopers:Smit (kosterkring), Bos
(parklaan), Verweij, Stapersma
Oudpapier Lopers:Wijnker, Wisdom, Kikkert,
Kasieczko

Verjaardagen
11 november Sophia Groep 3
13 november Fenna Groep 7/8
16 november Vera Groep 4

Van harte gefeliciteerd!
Alle groepen
Wist u dat?
Romy Bankras onze schoolmaatschappelijk werker is.
In de bijlage vindt U een brief, waarin Romy zichzelf voorstelt
en U informeert wat zij voor U en onze school kan betekenen.

Ontruimingsoefening
Er op dinsdag 14 november a.s. een aangekondigde
ontruimingsoefening is voor alle groepen ?

Schoolfruit
Vanaf woensdag 15 november starten we met schoolfruit.
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een
gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis fruit en
groente, 20 weken lang. Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft
de school EU-schoolfruitlessen, digibordlessen en
smaaklessen. Op woensdag donderdag en vrijdag eten we
dus fruit van school, houdt daar rekening mee bij het vullen
van de trommels.

De Techniektorens zijn binnen!
U ziet ze direct bij binnenkomst staan. Met dank aan de OR
hebben wij deze prachtige torens aan kunnen schaffen voor
onze school.
Onder andere tijdens aanstaande studiedag gaan de
leerkrachten onderzoeken hoe wij deze aanwinst kunnen
inzetten. Ook de leerlingenraad wordt hierin betrokken. We
houden u op de hoogte.

Oud papier
Beste ouders voor oud papier lopers zijn een aantal wijzigen,
zie bovenaan de info!
Alvast bedankt!
Oproep
Voor het versieren van de school in feestsferen wordt namens
de OR hulp gevraagd.
Op vrijdag 17 november wordt de school vanaf 14.15 u
versierd voor Sinterklaas.
En woensdag 6 december wordt de school vanaf 19.00 u
versierd voor Kerst.
Wij zouden het fijn vinden als U komt helpen!
Voor vragen kunt u terecht bij uw klassenouder.
Intocht Sinterklaas Abbekerk
19 November zijn Sinterklaas en zijn pieten weer in Abbekerk!
Zou jij een dansje willen doen, zingen of iets moois willen
maken voor Sint of piet?
Geef je dan op bij Laura Verhart of Nellie Bosstad in Het
Nieuwe Bonte Paard, in de Bloembinderij of voor 13.30 uur op
19 november in het dorpshuis.
Groep 3

Nieuws uit groep 3
We zijn met een nieuw gestart; licht en donker. De kinderen
hebben zelf bedacht om het over de planeten te hebben en
over nachtdieren. Nu hebben we glazen potten met deksel
nodig voor in onze themahoek. Heeft u thuis potten staan, wilt
u ze dan aan uw kind meegeven? Alvast bedankt.

Groep 6

Nieuws uit groep 6

Na veel gegiechel in groep 6 kwam ik er eindelijk achter
dat de geschiedenistoets op de studiedag staat gepland.
Sam kwam met het weloverwogen argument dat er op
de studiedag nog een hele dag geoefend kan worden
voor de toets. Daarom is er unaniem besloten dat de
toets wordt verplaatst naar donderdag 16 november. Dit
is één dag later dan de geplande datum!
Veel succes met leren!
juf Rebecca

Fijn weekend!

