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Agenda:
1 nov:
3 nov:

22 nov:
25 nov:

MR-SAC-vergadering
Spreker van stichting Sviatoslav
Lampionnen maken
Schaatsen voor water, gr. 6/7/8 later thuis!
Spreker voor gr. 6/7/8 van de SNS Bank;
i.v.m. de week van het geld
Overleg GMR-Bestuur
Inloopochtend
Kinderpostzegels worden afgeleverd
Training MR
Sint Maarten
Inleveren kopij schoolkrant
Ouderavond
Schoolkrant mee
Ophalen oud papier (va. 18.00 u)

5 dec:

Sinterklaas (nadere info volgt t.z.t.)

7 nov:
8 nov:

9 nov:

11 nov:
15 nov:

“De Vreedzame School” deze maand:
We horen bij elkaar
- Samen verantwoordelijk
- Samenwerken
- Samen afspraken maken
- Goed luisteren
- Pesten en plagen

(Ophalers: fam. Heeringa en fam. Agricola)

“Trefwoord” deze maand: Deal en De Jury
Over goede en slechte deals. Over afspraken en verantwoordelijkheden. Over
vriendschappen en relaties die uitstijgen boven een contract. Samuel, koning Saul en
David (1 Samuel 7 t/m 16).
Over feiten en meningen. Over oordelen, vooroordelen en veroordelen. Over tactvol
en rechtvaardig omgaan met elkaar. Koning David, Michal en Batseba; de profeet
Natan over het koningschap van David (2 Samuel 5 t/m 12).
*************************************************************************************************************

Kinderboekenweek / boekenmarkt
De (lees-)activiteiten rondom het thema “Superhelden” waren erg leuk, ouders van de
activiteitencommissie en kinderen die meegeholpen hebben bij de organisatie bedankt! Ook de
boekenmarkt was erg gezellig! De opbrengst was 145 euro waarvan nieuwe leesboeken aangeschaft
zullen worden. De boeken die overgebleven zijn krijgen ook een goed plekje via Dorca‟s.
School Kerk Gezinsdienst
De dienst had als thema “Helden” en er werden 2 kinderen gedoopt. De dominee er een mooi geheel
van te maken, complimenten! Fijn dat er zo veel kinderen, ouders en belangstellenden waren.
Inloopochtend op woe 9 nov.
Volgende week woensdag willen we u weer in de gelegenheid stellen om even een kijkje in de
klassen te komen nemen! We houden dit keer dezelfde „vorm‟ aan als de vorige keer: van 8.30 uur –
10.15 uur is er weer vrije inloop in iedere groep. We werken gewoon volgens het normale programma.
U kunt kijken hoe er in de groep gewerkt wordt en hoe uw eigen kind werkt.
De volgende leerkrachten staan op woensdag voor de groep:
Groep 1/2
juf Anita
Groep 3/4/5 juf Jannie
Groep 6/7/8 juf Wieke
Natuurlijk verwachten we dat u als ouder rekening met de werkrust. Het is dan bv. ook niet handig dat kleinere broertjes of
zusjes meegaan.

Om 10.15 uur is er voor u allen gelegenheid nog een bakje koffie mee te drinken in de pauze…
U bent van harte welkom!!

Vreedzame School: Mediatoren
De opleiding tot mediator is succesvol afgerond door Fleur, Jildou, Jan Arie, Daan, Chris, Hylkje,
Frouke en Marieke. Ze hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen en zijn sinds de herfstvakantie
aan de slag gegaan, gefeliciteerd!
Vreedzame School: Ouderavond op 15 nov.
Op deze avond wordt u meegenomen in de huidige ontwikkelingen en is er gelegenheid voor uw
meedenken en inbreng! Sterker nog; wij als school hebben er veel behoefte aan om uw „mening / kijk
op‟ te horen!
De avond zal weer geleid worden door dhr. Jan Oosterhuis en zal in het teken staan van alles rondom
De Vreedzame School:
- hoe kunnen we dit concept verder versterken,
- hoe kunnen we het wellicht uitbreiden.
We starten de avond om 19.30 uur. U bent van harte welkom

Fusie PCBO Leeuwarden.
De ledenvergadering van PCBO Leeuwarden en die van PCBO Boarnsterhim hebben ingestemd met
de voorgenomen fusie tussen de beide verenigingen. Hiermee is de fusie, op een formaliteit na, een
feit. Deze week wordt de notariële acte opgesteld en als alles goed is vallen onze 4 scholen vanaf
januari 2012 onder PCBO Leeuwarden. U hoort hier vast nog meer over, helemaal als u lid bent van
PCBO Boarnsterhim.
U krijgt als lid binnenkort het verzoek om uw lidmaatschap dan over te zetten naar PCBO
Leeuwarden, onze nieuwe vereniging.
Beide verenigingen zijn blij met deze ontwikkeling en zien een grote meerwaarde in de fusie.
Onze nieuwe vereniging PCBO Leeuwarden heeft op 7 maart een studiedag voor al het personeel. Wij
horen daar dan ook bij. De kinderen hebben dan ook op woensdag 7 maart vrij. Schrijf dit nog in de
jaarplanning, want we hadden hem in eerste instantie nog niet meegenomen.
Oproep
- oude auto
Wie heeft er belangstelling voor het „oude‟ toestel van het plein? Met deze auto kun je ongetwijfeld nog
vele leuke avonturen beleven! Graag even melden bij juf Anita.
- klimop plantjes
Graag zouden wij de borders op het plein op willen vullen met klimop. Wellicht hebt u nog wel wat over
in de tuin. Zou u dit door willen geven aan juf Herma?
- keukenkastje
In het BSO lokaal hebben ze behoefte aan 2 kastjes boven het aanrechtblok. Wie kan helpen? Graag
doorgeven aan juf Wendy of Herma.
Luizennieuws
We zijn momenteel zo goed als zeker luisvrij, fijn!
Fietsenhok
Graag zien we de fietsen van de kinderen uit groep 1/2/3 aan de linkerkant en van de kinderen uit
groep 4 t/m 8 in het rechtse gedeelte van het fietsenhok. Ook zou het fijn zijn als ze eerst goed achterin
geplaatst worden. Alvast bedankt!
***********************************************************************************

Opbrengst Zendingsgeld oktober:

→ € 31,30

Verjaardagen november:
10 nov.

Meester Johan
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