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Als u in onze school 

bent geweest de af-

gelopen tijd, heeft u 

kunnen zien dat alles 

in het teken staat van 

post. Overal staan 

brievenbussen en er is 

een heus postkantoor-

tje in de gang ge-

plaatst! Van het the-

ma Sint is inmiddels  

ook van alles te zien in 

school. 

 

Personeel 

Tina is per 1 decem-

ber onze vaste logo-

pediste. Zij is aanwezig 

op maandag en dins-

dag. Juf Miranda zal 

de komende weken 

ondersteuning bieden 

in groepen Toekan en 

Albatros. Op woens-

dag zal zij nog voor 

groep IJsvogel staan. 

 

Activiteiten 

De ouderavond op 17 

oktober was weer een 

succes. Er was in de 

klassen hard gewerkt 

om een leuke activi-

teit in elkaar te knutse-

len in het thema van 

de kinderboekenweek 

“Reis mee”. Er was 

heerlijke soep met 

broodjes in groep Beo. 

De kinderen met hun 

ouders, broers, zussen, 

opa’s, oma’s, ooms 

en tantes hebben een 

superleuke avond ge-

had. 

7 november hebben de 

kinderen weer gesmuld 

van al het lekkers dat 

gebracht was voor het 

Nationaal Schoolontbijt. 

Sommige klassen heb-

ben er een lunch van 

gemaakt omdat dat be-

ter uitkwam met de 

gymlessen. Er is in alle 

klassen een feestje van 

gemaakt. 

Vanaf volgende week 

komt Holland Dance op 

dinsdag danslessen ge-

ven aan onze leerlingen. 

Ze doen dat in 3 blokken 

van 4 weken. In het eer-

ste blok wordt dansles 

gegeven aan groep 

Toekan, Albatros en Peli-

kaan.  

Donderdag 28 novem-

ber komen leerlingen 

van de Bohemenschool 

de jaarlijkse Sintmusical 

opvoeren voor onze leer-

lingen. 

 

Verhuizing/wijziging  

Als u verhuist of veran-

dert van telefoonnum-

mer, wilt u dat dan door-

geven aan de leerkracht 

van uw kind en/of bij de 

administratie? Het is be-

langrijk dat wij de juiste 

gegevens hebben in on-

ze administratie. U mag 

de wijziging ook per mail 

doorgeven: administra-

tie@inspecteurdevriessch

ool.nl 

 

Schoolfotograaf 

Op 29 oktober is de 

schoolfotograaf geweest 

en de kinderen hebben in-

middels de bestel-envelop 

met de voorbeeldfoto mee 

naar huis gekregen. Denkt 

u eraan de bestel-envelop 

uiterlijk 22 november op 

school in te leveren? 

 

Ouderenquête 

Vorige week is het onder-

zoek naar de oudertevre-

denheid weer van start ge-

gaan. De vragenlijst is per 

e-mail verstuurd naar alle 

ouders waarvan het e-

mailadres bekend is. Als u 

een herinnering krijgt, wilt u 

de enquête dan alsnog 

invullen? 

 

Studiedag 

Op dinsdag 19 november is 

er weer een studiedag voor 

het personeel. De kinderen 

zijn die dag vrij. 

 

Sinterklaas 

Afgelopen weekend is de 

Sint weer in Nederland aan-

gekomen. De kinderen 

hebben van tevoren het 

Sinterklaasjournaal met 

spanning gevolgd. Zou het 

allemaal wel goedkomen 

met het nieuwe paard 

Ozosnel?? We hopen dat 

Sint onze school ook weer 

weet te vinden op 5 de-

cember, zodat we er met 

z’n allen weer een feestje 

van kunnen maken. ‘s Mid-

dags om 12.15 gaat de 

school uit en zijn de kin-

deren ‘s middags vrij. 
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Belangrijke data: 

 

19 november 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

28 november 

Sintmusical 

 

5 december 

Sinterklaasviering 

Kinderen 12.15 vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 december 

Kerstviering 

 

20 december 

Kinderen 12.15 vrij 

 

23 december t/m 

 3 januari 

Kerstvakantie 

 

6 januari 

Eerste schooldag in het 

nieuwe jaar!! 
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