School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 9 november 2018
Algemeen

Kwaliteitsbeleid

 Maandag 5 november is er in alle groepen uitleg
gegeven over de schoenendoosactie voor
kinderen in Roemenië. Bij de vorige nieuwsbrief
zat informatie hierover. Omdat een transport al
spoedig gaat rijden is de tijd voor het
samenstellen van de dozen beperkt. De dozen
kunnen tot donderdag 15 november ingeleverd
worden in het eigen klaslokaal.
 Dankzij de inzet van de ouders van de AC was het
schoolontbijt weer een mooi moment met de
kinderen. Opnieuw: dank daarvoor.
 Uit de verschillende besprekingen over het
nieuwe schoolgebouw blijkt dat de aannemer
nog steeds op schema ligt met de bouw.
Binnenkort
worden
met
de
eerste
werkzaamheden aan de buitenruimte (lees:
plein) begonnen. Een ding hebben we niet in de
hand: het winterweer. Maar als dat te streng
wordt, staakt de aanleg van het plein. We hopen
dat alles meewerkt, zodat de geplande
verhuisdatum van 22 februari kan doorgaan.
 U ontvangt bij deze nieuwsbrief een flyer van de
gymvereniging.

 Donderdag 15 november is er een studiemiddag.
Alle kinderen van groep 1-8 hebben dan geen les.
Het team krijgt dan training in een programma om
cultuur in het jaarprogramma te integreren.
 Na de verhuizing van Eline Frenk zijn wij op zoek
naar een ouder die in de MR zou willen plaats
nemen. Bent u die ouder? Meld u zich dan aan. Dit
kunt u doen door een mail te sturen naar
mr@openpoort.nl Als er meerdere ouders zich
melden zal er een stemming zijn, maar dat wordt
t.z.t. toegelicht.

Groep 1-4
 Als we het vervoer rond krijgen gaan de groepen
1,2 en 3 dinsdagmiddag 13 november naar een
voorstelling in Heukelum.

Groep 5-8
 We hebben via de vervangingspool een leerkracht
gevonden die op dinsdagen de duurzame
inzetbaarheidsuren komt invullen voor de groep
5-8: dhr Dick Hein.
Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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