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Vrijdag 21 oktober
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober
Dinsdag 1 november
Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Donderdag 24 november

Studiedag onderbouw groep 1 t/m 4 vrij
Herfstvakantie
Luizencontrole
Actie fietsencontrole, verlichting, alleen
voor groep 7
creAnna
Kijkmiddag schriften en andere werken van
uw kind van 15.15 tot 15.45 uur

Bibliotheek
De samenwerking met de bibliotheek en de boekencollectie op school verloopt nog steeds
moeizaam.
Daarom hebben we op eigen initiatief besloten de bibliotheek op dinsdag en donderdag te
openen, zodat u boeken kunt komen lenen. Er is geen bibliothecaresse aanwezig. U moet
dan zelf wel het systeem invullen , waarop u aangeeft welke boeken u gaat lenen. Dat
noemen we een leenbriefje. Die liggen op het bureau in de bibliotheek.
Na uiterlijk 3 weken brengt u de boeken terug en geeft u op datzelfde leenbriefje aan dat de
boeken zijn teruggebracht. De boeken legt u in de zg. “grijze” kast en wij zorgen ervoor dat
de boeken dan weer op hun plaats terugkomen.
Het hele verhaal van lenen vindt u ook in de bieb.
Zowel op dinsdag als donderdag is de bieb geopend van 15.15 tot 16.15 uur.
Op deze wijze zijn we niet afhankelijk van de Bibliotheek van Nu , maar rekenen we wel op
de samenwerking met u.
Schoolnota
Een paar weken terug is de schoolnota mee naar huis gegaan en een week later is de
overblijfnota uitgedeeld. Mocht u de nota nog niet betaald hebben, dan wil ik u vragen om
dat op korte termijn te doen, zodat wij aan onze betalingsverplichting kunnen voldoen.
Tevredenheidsonderzoek
In de maand november krijgen alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de gelegenheid een
vragenlijst te beantwoorden over hun veiligheidsgevoelens. Het betreft een lijst met tussen
de 20 en 30 vragen.
Alle antwoorden, het gaat digitaal, worden bij elkaar gebracht en leiden tot een rapport. Met
de uitkomsten kunnen wij ons beleid aanscherpen. Moeten we Rots en Water inzetten,
moeten er gesprekken in bepaalde groepen gehouden worden, enzovoorts.
Nadat het rapport bekend is, gaan we met 2 leerlingen per groep uit de groepen 5 t/m 8, in
totaal dus 8 leerlingen, nog een gesprek aan.
Het rapport met acties die ondernomen gaan worden, zullen we publiceren. Tevens zal het
rapport aan de MR en de Oudervereniging aangeboden worden, ter bespreking.
Groepsfoto’s
Inmiddels is onze vernieuwde website in de lucht. Een frisse uitstraling, een prachtige
opmaak van onze schoolgids en nog meer vernieuwingen zijn er te vinden.
Nu hebben we ook alle groepen op een bijzondere wijze in beeld gebracht. We hopen dat de
foto’s vrijdag 21 oktober op de site staan, maar anders toch zeker op korte termijn. Wij
vinden dat een prachtige reportage geworden is.
We zijn aan het bekijken of we op een simpele manier de foto van de groep van uw kind
beschikbaar kunnen stellen.
De site zelf zal steeds meer gevuld worden met documenten, mededelingen en activiteiten.
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Lichtactie
Op woensdag 2 november houdt de ANWB weer haar jaarlijkse actie omtrent
fietsverlichting, een veilige fiets en rondom de wijze waarop kinderen naar school komen:
graag op “voeten of fietsen”. Dit is alleen voor groep 7.
De oudervereniging organiseert de actie ism de ANWB.
Kijkmiddag
We willen u van harte uitnodigen om schriften en andere activiteiten van uw kind te komen
bekijken op donderdag 24 november van 15.15 tot 15.45 uur.
Vergaderingen
De MR van onze school vergadert op dinsdag 15 november , aanvang 19.30 uur.

Vriendjes / vriendinnetjesactiviteit
Op woensdag 26 oktober organiseren wij een vriendjes / vriendinnetjesactiviteit. Vanaf
15.45 uur ben je welkom. Om 16.00 uur beginnen we. Rond 17.00 uur is de activiteit
afgelopen. De activiteit is voor alle kinderen van ± 4 t/m ± 8 jaar.
Het is niet nodig om je op te geven voor deze activiteit. Voor meer informatie kunt u mailen
of bellen naar Dennis van Eekelen aanstee6@gmail.com (076 5994120 ) of Richard van
Hoof rvanhoof3@ziggo.nl (076 5964938 )
Tot dan
Met sportieve groeten
De jeugdcommissie

Bij slecht weer laten we via onze website weten of het doorgaat. www.moerseboys.nl
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Heeft u geen computer dan kan u op school gebruik van de computer
maken.
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