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Agenda

Regel van de week

-IK HELP EEN ANDER-

Dinsdag 24 november
Studiedag; leerlingen vrij
Vrijdag 27 november
Open Podium
Groep 8B
Vrijdag 4 december
Sinterklaas op school
Middag vrij!

Ziekmelden
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind telefonisch af te melden bij ziekte of bezoek aan een
specialist. Het nummer is 070-3237234. Bij Geen gehoor kunt u een bericht versturen via MSI
aan de administratie (Linda Wielenga) en de leerkracht. Ook kunt u nog steeds gebruik maken
van het mailadres van de administratie; l.wielenga@sbodehaagsebeek.info

Wie slaapt daar in de school?
Sinds een aantal dagen staat er een bed in de hal van de school. Er staat ook een luie stoel,
een kapstok met een grijze kamerjas en ook een hoop troep. De juffen en meesters ruimen
steeds maar weer alles op. Elke dag lijkt er ook weer iets te zijn veranderd. Dan staat er ineens
weer een zak met pakjes, de keer erna zijn er weer knuffeldieren uit de klassen verdwenen
welke weer worden teruggevonden in het bed. Al met al heel vreemd dus. We zijn met elkaar
erg benieuwd wie dit allemaal doet. We houden u op de hoogte!

Surprises
In de groepen 5 tot en met 8 zijn er weer lootjes getrokken. De kinderen maken voor elkaar
een surprise met daarin een cadeautje verstopt. Ook schrijven zij er een mooi gedicht bij. De
surprises moeten op woensdag 2 december op school zijn. Op vrijdag 4 december zullen de
surprises uitgepakt worden tijdens onze Sinterklaasviering.

Talentenmiddag
Op vrijdag 13 november was onze eerste talentenmiddag. Er waren weer ontzettend veel
workshops waaruit de kinderen konden kiezen. Zo kon er gekozen worden voor koken,
knutselen, tafeldrummen, linoleum snijden en nog heel veel meer. De middag was weer zeer
geslaagd. In het nieuwe kalenderjaar staat onze tweede middag gepland.

Leerlingenraad
Donderdag 19 november mochten de leerlingen stemmen op de leerling waarvan zij vonden
dat hij of zij het best de klas zou kunnen vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Hiervoor
hadden wij de beschikking over twee officiële stemhokjes en een heuse stembus. In de
volgende nieuwsbrief stellen we de nieuwe leerlingenraad aan u voor.

Ooievaarspas
Onlangs heeft u een oproep ontvangen via MSI om uw Ooievaarspas nog te laten scannen op
school. Per 1 januari 2021 vervalt deze regeling en om die reden willen wij graag alle passen
vóór de kerstvakantie gescand hebben. Geeft u de pas nog even mee aan uw kind?

MR oudergeleding
De Haagse Beek heeft een actieve MR. Hierin zitten drie leerkrachten en drie ouders. Doordat
de kinderen van de zittende ouders uitstromen naar het voortgezet onderwijs, hebben wij
vacatures voor de oudergeleding van de MR. Wanneer u interesse heeft in het zitting nemen
in onze MR, neemt u dan contact op met juf Katja Oostenbrug via
k.oostenbrug@sbodehaagsebeek.info

Fijn weekend!!

