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Interessante informatie:
woensdag 7 november
Dankdagviering

Verantwoording Zendingsgeld
In het vorige schooljaar is een bedrag van € 1442,-- bij elkaar gespaard
door de leerlingen die op maandagmorgen geld meenamen voor de zending en dat geld is bestemd voor goede doelen.
Een belangrijk bedrag daarvan gaat naar Woord & Daad en is bestemd
voor de 2 adoptiekinderen waarvoor we als school verantwoordelijk zijn.
Het gaat hier om een bedrag van € 720,—.
De andere € 722,— is als volgt verdeeld:

€ 422,— naar Red een Kind en dan specifiek voor noodhulp voor de
slachtoffers van de ramp in Sulawesi.

€ 150,— voor Simavi. Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen wereldwijd.

€ 150,— voor Mercy Ships, medische hulp voor de allerarmsten in
Afrika.
Ook is dit jaar € 800,-- overgemaakt voor het plaatselijke P roject
Moldavië. Maar dat bedrag was de opbrengst
van de projectavond.
Iedereen hartelijk
dank voor de bijdragen!

donderdag 8 november
Ouderraadsvergadering
maandag 12 november
Scholenmarkt in De Spil
donderdag 15 november
School op SEEF 1/2—6/7—7/8
week 12 –16 november
Techniekweek
week 26-30 november
Spreekweek

Opbrengst Goede doelen
1 okt
€ 41,05
8 okt
€ 30,60
15 okt
€ 37,70
29 okt
€ 24,75
Schooljaar
€ 290,92

Leerlingenraad
Dit jaar gaan we officieel van start met een leerlingenraad bestaande
uit een vijftal leerlingen uit de groepen 7 en 8. Alle leerlingen uit die
groepen hebben de gelegenheid gekregen om een sollicitatiebrief te
schrijven en op basis van deze brieven is de nieuwe raad samen
gesteld:

Maud de Ruijter (groep 7)

Fanny Stuy (groep 7)

Esra IJzerman (groep 7)

Sophie de Groot (groep 8)

Leonhard Geurtsen (groep 8)
Elke maand zal de leerlingenraad vergaderen met de directeur over
zaken die kinderen belangrijk vinden. Ook zal er jaarlijks een budget
beschikbaar worden gesteld om te besteden. De eerste vergadering
stond gepland op vrijdagmorgen 2 november om 11.30 uur.
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Wintertijd
Scholenmarkt voor
ouders en leerlingen
van groep 7 & 8
Beste leerlingen (en ouders) van groep 7 en 8,
Over een tijdje mogen jullie gaan kiezen naar welke school voor voortgezet
onderwijs jullie gaan. Er zijn in onze omgeving diverse scholen voor voortgezet onderwijs, die verschillende typen van vervolgonderwijs aanbieden.
Veel keus, maar welke school wordt het?
Om jullie te helpen bij deze keuze, organiseren wij een scholenmarkt. Wij
informeren jullie over de algemene structuur van het voortgezet onderwijs
en jullie kunnen bij de informatiestands kennismaken met de verschillende
scholen. Er zijn meer dan twintig scholen uit de regio aanwezig op de
markt, dus er is genoeg te bekijken en te vragen. Wie weet kom je wel een
school tegen waar je nog niet aan had gedacht. Aan de hand van deze informatie kunnen jullie bepalen welke open dagen, die op diverse scholen in
januari en/of februari worden gehouden, jullie willen gaan bezoeken.

Interne
vertrouwenspersoon
Sinds kort hebben we
als school een interne
vertrouwenspersoon.
Iemand die naar je
luistert als je het
moeilijk hebt en iemand bij we terecht
kunnen als er problemen zijn. Speciaal
voor onze leerlingen
dus!
Deze rol zal juf
Eveline Wagenaar
op zich nemen.

Tijd:
Locatie:

18.30—20.00 uur Diverse regionale basisscholen.
20.00—21.30 uur Leerlingen & ouders Eben-Haëzer e.a.
Zalencentrum De Spil, Willem van den Heerikweg 1,
2971 XB Bleskensgraaf (parkeren Melkwegplein)

Programma:
Vorig jaar werd de scholenmarkt voor het eerst georganiseerd. Het was
toen erg druk, dit jaar staan er ook kramen in de sportzaal waardoor we
hopen dat er meer ruimte is voor alle bezoekers. Ook leerlingen en ouders
uit Giessenlanden zijn dit jaar van harte welkom. Elk kwartier wordt er een
presentatie gegeven door Wellant college De Bossekamp over de algemene structuur van het voortgezet onderwijs.
De scholen willen graag genoeg tijd en aandacht aan iedereen geven, dus
willen wij voorkomen dat het op een gegeven moment te druk wordt bij de
kramen. Daarom hebben we een indeling gemaakt van de basisscholen en
deze verdeeld over twee tijdsblokken. Gedurende die tijdsblokken mag je
zelf bepalen hoe laat je komt en hoe lang je op de markt blijft.
Wij willen jullie vragen je aan de tijdsblokken te houden. Als dit echt niet
uitkomt mag er natuurlijk van worden afgeweken. We hopen jullie allemaal
te ontmoeten op maandag 12 november. Na afloop horen we graag wat
jullie van de scholenmarkt vonden en wat er de volgende keer beter kan.

NIEUWSFLITSEN
Dankdagviering
__________________

School op SEEF
_____________________
Op donderdag 15
Op woensdag 7
november is de jaarlijk- november zijn er w eer
se dankdagviering in de praktische verkeerslessen
op het plein.
school. We zingen en

bidden met elkaar en
ds. Marien Kollenstaart verzorgt het
bijbelgedeelte. Ouders
zijn hartelijk welkom.
Aanvang: 8.35 uur.

Groep 1/2 Les lopen met
de fiets en slalomfietsen.
Groepen 6/7 en 7/8 Lessen fietskunsten.

Spreekweek
___________________
Eind november is er weer
een spreekweek. Ouders
kunnen met vragen bij de
leerkrachten terecht of
andersom: leerkrachten
leggen hun vragen aan de
ouders voor.
Graag wel vooraf een afspraak maken!
Week 26-30 november

