School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 23 november 2018
Algemeen
 Nu de nachten langzaamaan kouder worden,
wordt de behaaglijkheid in het tijdelijke
schoolgebouw minder prettig. Kinderen hebben
regelmatig te maken met matige temperaturen:
op de gang is het koud en in de lokalen is het niet
altijd goed warm te krijgen. We geven u het
advies kinderen warmere kleding aan te laten
doen dan u normaal zou doen, bij voorkeur in
laagjes zodat ze iets kunnen uitdoen als het toch
warmer is.
 Maandagavond organiseren we een ouderavond
voor groep 4-ouders. De avond begint om 20.30
uur in lokaal van groep 4.
Donderdag 29 november is er weer een
contactmiddag/-avond. U kunt zich daarvoor
aanmelden bij de eigen groepsleerkracht t/m
maandag aanstaande. U kunt ook kiezen voor
maandag 3 december. Als de leerkracht van uw
kind u niet gesproken heeft bij de
oudervertelgesprekken, krijgt u een uitnodiging
van hen. Er zijn de volgende keuzemogelijkheden:
Donderdag 29 november: 15.30 – 17.00 uur
Donderdag 29 november: 18.30 – 21.30 uur
Maandag 3 december: 15.30 – 17.00 uur
Maandag 3 december:18.30 – 21.30 uur
 Vrijdag 30 november neemt juf Janneke afscheid
van de kinderen van groep 1,2a. De lestijd van
haar groep stopt dan om 11.45 uur. We vragen u
uw kind dan op te halen. Dat is voor u de
gelegenheid haar de hand te drukken. De juf
houdt die dag in haar eigen groep een bescheiden
afscheidsfeestje.

Kwaliteitsbeleid
 We hebben groen licht gekregen om voor de
groepen 4 en 6/7 een onderwijsassistent te mogen
inzetten voor in totaal 5 ochtenden per week. We
zijn op zoek naar de juiste persoon hiervoor. Als u
nog iemand weet……………… Laat het ons weten.

Groep 1-4
 Op maandag 26 november mogen de kinderen van
groep 1-4 hun schoen zetten. Geeft u dan een
extra schoen mee naar school?
 Op dinsdag 27 november gaan de groepen 1-4 een
bezoek brengen aan een heus Sint-huis. In
Asperen. Hoe bijzonder is dat!

Groep 5-8
 Groep 8 kampioen geworden met volleybal. Op
nummer 1,2 en 3 van het podium stonden teams
van De Open Poort. Het was een hele sportieve en
gezellige avond.
 Deze week was de voorleeswedstrijd van groep 8.
Volgende week is de uitslag. De winnaar
vertegenwoordigt onze school bij de Lingewaalse
voorleesrond.
Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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