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Belangrijke	  data	  
Maandag	  15	  november	  

!	  schooltandarts	  op	  school	  
Woensdag	  	  17	  november	  
!	  lesjesochtend	  voor	  groepen	  4-‐6-‐8	  

Vrijdag	  19	  november	  
!	  inloopochtend	  
	  

Sinterklaas	  
Vrijdagmiddag	  is	  de	  school	  versierd	  door	  
ouders	  en	  kinderen	  –	  het	  ziet	  er	  leuk	  uit	  –	  

dank	  jullie	  wel	  allemaal!!	  En	  dank	  aan	  de	  
Ouderraad	  voor	  de	  organisatie!	  
	  

	  
	  

	  

	  	  

	  
	  
Sinterklaas	  Ruilmarkt	  

Dit	  jaar	  gaan	  we	  meedoen	  aan	  een	  digitale	  
Sinterklaas	  speelgoed	  ruilmarkt.	  Swip	  Swap.	  
Dit	  is	  hun	  informatie:	  

Veel	  speelgoed	  wordt	  maar	  kort	  gebruikt.	  
Vaak	  verdwijnt	  het	  al	  snel	  in	  de	  kast,	  op	  zolder	  
of	  zelfs	  bij	  het	  afval.	  Zonde:	  andere	  kinderen	  

zouden	  hier	  graag	  nog	  mee	  spelen!	  Bovendien	  
zorgt	  de	  productie,	  het	  transport	  en	  het	  afval	  
van	  het	  speelgoed	  en	  verpakkingsmateriaal	  

voor	  onnodige	  milieubelasting.	  	  
Dus	  waarom	  nieuw	  kopen,	  als	  je	  ook	  kunt	  

ruilen?	  Swip	  Swap	  is	  dé	  speelgoed	  ruil	  app	  
voor	  duurzaam	  speelplezier.	  Ruilen	  gaat	  via	  de	  
Swip	  Swap	  app	  en	  de	  Swip	  Swap	  ruilspots	  in	  

Nederland.	  Je	  uploadt	  je	  speelgoed	  in	  de	  app,	  
waarna	  je	  met	  anderen	  uit	  jouw	  directe	  
omgeving	  op	  een	  ruilspot	  kunt	  afspreken	  om	  

je	  fysieke	  ruil	  te	  verzilveren.	  Hiervoor	  hoef	  jij	  
als	  ouder	  alleen	  maar	  de	  Swip	  Swap	  app	  te	  
downloaden!	  	  

Onze	  school	  wordt	  een	  Swip	  Swap	  ruilspot	  en	  
wil	  zo	  nog	  meer	  duurzame	  impact	  maken.	  Hoe	  
meer	  ruilspots	  in	  een	  wijk,	  hoe	  meer	  mensen	  

‘nieuw’	  speelgoed	  met	  elkaar	  kunnen	  gaan	  
ruilen,	  en	  hoe	  groter	  de	  duurzame	  ruil-‐
beweging!	  Zo	  maken	  we	  tweedehands	  eerste	  

keus.	  
Dus:	  download	  de	  Swip	  Swap	  app!	  
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TSA	  oproep	  –	  wie	  denkt	  mee?	  
We	  zijn	  voor	  de	  TSA	  voor	  de	  dinsdag	  en	  

vrijdag	  op	  zoek	  naar	  een	  leuke	  juf/meester	  die	  
hip	  hop/breakdance	  kan	  geven.	  Onze	  
Aleandro	  heeft	  veel	  optredens/shows,	  heel	  

leuk	  voor	  hem,	  maar	  daarom	  is	  hij	  helaas	  vaak	  
afwezig.	  Zijn	  vervangers	  zijn	  ook	  goed,	  maar	  
niet	  zo	  leuk	  en	  goed	  als	  Aleandro.	  Jullie	  

snappen	  dat	  het	  urgent	  is!	  
	  	  
Leerlingenraad	  

Deze	  week	  hebben	  de	  nieuwe	  en	  de	  oude	  
leerlingenraad	  samen	  vergaderd	  om	  
ervaringen	  uit	  te	  wisselen.	  Er	  is	  gepraat	  over	  

wat	  leuk	  en	  wat	  moeilijk	  was.	  Dat	  laatste	  was	  
vooral	  het	  vertellen	  aan	  de	  klas	  waar	  we	  over	  
vergaderd	  hadden,	  dat	  was	  best	  eng.	  En	  het	  

lezen	  van	  alle	  sollicitatiebrieven	  was	  veel	  werk	  
en	  werd	  een	  beetje	  saai	  ☺.	  Met	  de	  oude	  
leerlingenraad	  gaat	  Madeleine	  nog	  een	  keer	  

thee	  met	  taart	  eten	  als	  dank	  voor	  hun	  inzet!	  
	  	  

Tevredenheidsonderzoek	  
Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  onder	  de	  leerlingen	  
en	  de	  ouders	  ons	  tweejaarlijkse	  

tevredenheidsonderzoek	  uitgezet.	  De	  scores	  
waren	  over	  het	  algemeen	  heel	  positief	  maar	  
er	  zitten	  ook	  zeker	  wat	  punten	  tussen	  die	  onze	  

aandacht	  verdienen.	  De	  resultaten	  zijn	  
gedeeld	  met	  het	  team	  en	  de	  MR.	  En	  nu	  met	  
jullie,	  in	  de	  bijlage.	  Mocht	  je	  vragen	  hebben,	  

aarzel	  niet	  om	  me	  te	  mailen	  of	  te	  bellen	  of	  aan	  
te	  schieten!	  
	  


