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Rapportbespreking via Safe School beide locaties.
Heeft u uw gesprek met de leerkracht al ingepland?
Vorige week woensdag is de intekenlijst via Safe School ‘online’ gegaan. U kunt hier de datum en het tijdstip
kiezen, wanneer u de vorderingen van uw kind met de leerkracht wil bespreken.
Indien u zich niet heeft ingetekend voor een gesprek, heeft de leerkracht het gesprek voor u ingepland!
Start bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.

Maandag is begonnen met de bouwplaatsinrichting. Er zijn hekken geplaatst om het terrein. De afgelopen dagen
zijn ze bezig geweest met het aanleggen van de verkeersweg voor het vrachtverkeer m.b.v. puin (zuidzijde
school). Verder zal de bouwput uitgegraven worden (zie foto). Parkeren kan nu niet meer aan de Boomgaard op
het doodlopende stukje, omdat het vrachtverkeer daar langs gaat. Verder hebben we de 2 toegangshekken aan
de oostzijde afgesloten voor de veiligheid van onze kinderen. Alle kinderen gaan nu via het toegangshek aan de
Groninger Kroon het plein op.
Spoelmoeder fluor locatie Boswijk.
Er wordt een spoelmoeder gezocht voor fluorspoelen. Lijkt het je leuk elke woensdag van 8.30 uur – 9.30 uur te
helpen, geef je dan op bij de directie.
Kleuters locatie Boswijk.
Werkavonden:
Omdat wij nog niet alle opgavestrookjes terug hebben ontvangen, hebben wij weer een briefje meegegeven voor
ouders die zich nog niet hebben opgegeven.
Eerste werkavond:
Maandag 17 november as., is de eerste werkavond! Wij beginnen om 19.00 uur. Graag grote schaar
meenemen. Kom binnen via de kleuteringang.

Sprookjes ontdekken in het bos bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 19 november gaan we de natuur in en ontdekken zo verschillende sprookjes.(Bij slecht weer
sprookjesavontuur binnen). Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om
14.00 uur. Locatie:NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook
pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Groep 7 locatie Boswijk.
Op vrijdag 21 november en vrijdag 28 november hebben we van 10.30 uur tot 11.30 uur Djembé les in het
Kielzog. De leerlingen moeten deze twee dagen op de fiets naar school komen.

Aankomst Sinterklaas beide locaties.
Het is al weer zover, morgen komt de Sint samen met zijn Pieten weer aan in Nederland. Ze komen met de
stoomboot aan in Gouda. Omdat niet iedereen hierbij aanwezig kan zijn, zullen ze zaterdag 22 november ook
een bezoekje komen brengen aan Hoogezand-Sappemeer.
Om iedereen de kans te geven om bij deze intocht aanwezig te zijn, zal Sinterklaas naar 5 punten in Hoogezand
afreizen. Omstreeks 9.30 uur zal de Sint aankomen in de haven van Sappemeer. Van daaruit zal hij samen met
zijn Pieten doorreizen naar het winkelcentrum in Sappemeer (nabij Jumbo). Hier zullen zij van 10.30 uur tot
11.30 uur aanwezig zijn. Vervolgens reizen ze door naar Winkelcentrum WIMA Martenshoek (11.30 uur – 12.30
uur), Pleiaden Woldwijck (14.00 uur -15.00 uur) en als laatste winkelcentrum de Hooge Meeren (15.00 uur tot
16.00 uur). Voor meer informatie: www.intochths.nl.
Kerstversierders gezocht locatie Vosholen.
De ouderraad zoekt voor maandag 8 december vaders en moeders om de locatie Vosholen in kerstsferen te
brengen. De ouderraad begint met deze leuke klus om 8.30 uur. Heb je zin om te helpen geef je op bij Ivanka
Jansen, tel. nummer: 0598-380123.
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Zoals andere jaren kunnen de kinderen
op de locatie Boswijk iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel
schoolreisgeld inleveren. Op de locatie Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. De hoogte van
het bedrag wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.
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