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Belangrijke	  data	  
Maandag	  4	  november	  

!	  inloopochtend	  
Woensdag	  6/	  november	  	  
!	  school	  dicht	  ivm	  onderwijsstaking	  

Woensdag	  13	  november	  
	  !	  lesjesochtend	  voor	  ouders	  
Vrijdag	  15	  november	  

	  !	  versieren	  voor	  Sinterklaas	  
	  	  
Staking	  

De	  school	  is	  op	  6	  november	  dicht	  in	  verband	  
met	  de	  landelijke	  onderwijsstaking.	  In	  de	  mail	  
die	  Madeleine	  stuurde	  stond	  een	  kleine	  

toelichting.	  We	  staken	  voor	  minder	  werkdruk,	  
voldoende	  collega's	  en	  een	  fatsoenlijk	  salaris.	  
Om	  een	  duidelijk	  signaal	  aan	  de	  politiek	  af	  te	  

geven	  staken	  we	  op	  6	  november	  als	  de	  
onderwijsbegroting	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  
wordt	  behandeld.	  Als	  achtergrondinfo	  hier	  

een	  link	  naar	  een	  artikel	  uit	  het	  onderwijsblad	  
van	  de	  vakbond.	  

	  	  
Lesjesochtend	  
Op	  woensdag	  13	  november	  vindt	  onze	  

jaarlijkse	  Lesjesochtend	  plaats.	  Van	  8.15	  tot	  
9.15	  uur	  bent	  u	  welkom	  in	  de	  klas	  voor	  een	  
lesje	  gegeven	  door	  uw	  kind!	  

	  	  
Versieren	  voor	  Sinterklaas	  
Op	  vrijdag	  1	  november	  wordt	  de	  school	  

versierd	  voor	  Sinterklaas	  o.l.v.	  de	  OuderRaad.	  
Dat	  betekent	  ’s	  ochtends	  vooral	  veel	  lege	  
dozen	  inpakken	  en	  slingers	  maken	  en	  andere	  

Sintversierselen.	  En	  ’s	  middags	  wordt	  het	  
opgehangen.	  
De	  OR	  wil	  graag:	  

-‐	  hulp	  van	  veel	  ouders	  (knutselen	  of	  versieren)	  
–	  dus	  als	  u	  een	  uurtje	  heeft	  –	  super!	  
-‐	  heel	  veel	  wc	  rollen	  –	  inleveren	  bij	  Rob	  

-‐	  heel	  veel	  lege	  dozen,	  graag	  ook	  hele	  grote.	  
Mocht	  u	  nou	  woensdag	  de	  13e	  al	  in	  uw	  
agenda	  hebben	  gezet	  om	  te	  knutselen,	  omdat	  

die	  dag	  in	  de	  schoolgids	  stond,	  meld	  het	  dan	  
even	  aan	  Madeleine.	  Als	  er	  meer	  mensen	  zijn,	  

wordt	  er	  op	  die	  dag	  ook	  geknutseld,	  altijd	  fijn!	  
	  	  
Nieuwe	  leerlingenraad	  

De	  nieuwe	  leerlingenraad	  is	  gekozen.	  Er	  waren	  
veel	  sollicitaties	  en	  de	  leerlingenraad	  van	  vorig	  
jaar	  (Aube,	  Emma,	  Lilae	  en	  Zainab)	  hebben	  

alle	  brieven	  gelezen	  en	  beoordeeld	  en	  
uiteindelijk	  een	  keuze	  gemaakt.	  De	  leden	  van	  
de	  nieuwe	  leerlingenraad	  zijn:	  Kayleigh	  (TB1),	  

Wiam	  (TB2),	  Nour	  (TB3),	  Eloui	  (BB1),	  Guus	  
(BB2),	  Kyomi	  (BB3).	  Volgende	  week	  is	  er	  nog	  
een	  gezamenlijke	  vergadering	  zodat	  de	  oude	  

raad	  de	  nieuwe	  kan	  inwerken.	  En	  daarna	  gaat	  
de	  nieuwe	  raad	  van	  start!	  Vorig	  schooljaar	  
heeft	  de	  leerlingenraad	  bijv.	  meegepraat	  over	  

het	  schoolplan,	  de	  schoonmaak,	  het	  
wormenhotel	  en	  de	  TSA.	  
	  

	  
	  	  
TSA	  aanbieder	  in	  het	  zonnetje	  

We	  zetten	  de	  serie	  van	  vorig	  jaar	  voort	  waarbij	  
we	  u	  elke	  week	  voorstellen	  aan	  een	  docent	  
van	  de	  TSA.	  Deze	  week	  vertelt	  Jasper	  Pistoor	  	  

wat	  hem	  motiveert.	  
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Welke	  activiteit(en)	  geef	  je?	  
Apeleuke	  multisport	  lessen	  van	  Monkey	  

Moves.	  
Wat	  doe	  je	  als	  je	  geen	  TSA	  geeft?	  
Ik	  hou	  van	  de	  sportschool,	  maar	  ik	  speel	  ook	  

fanatiek	  tafeltennis!	  Als	  ik	  geen	  TSA	  geef	  ben	  
ik	  hier	  dus	  veel	  te	  vinden.	  Verder	  geef	  ik	  ook	  
nog	  veel	  multisportlessen	  aan	  kinderen	  bij	  de	  

Monkey	  Moves	  club!	  	  
Wat	  vind	  je	  het	  leukste	  aan	  de	  TSA?	  
Dat	  we	  altijd	  veel	  lachende	  kinderen	  in	  de	  

groep	  hebben	  die	  elkaar	  allemaal	  kennen!	  
Wat	  wil	  je	  verder	  nog	  vertellen	  
Ik	  vind	  het	  heel	  leuk	  om	  bij	  jullie	  op	  school	  te	  

komen	  en	  jullie	  alles	  te	  leren	  over	  de	  11	  
populairste	  sporten	  van	  Nederland!	  
	  

	  


