Oliebollenactie ouderwerkgroep
Deze week krijgt uw kind een bestelformulier mee voor een oliebollenactie. De
opbrengst van deze actie gaat naar de ouderwerkgroep. Verdere informatie zal
op de brief staan.
Oudergesprekken
Deze week vinden weer de oudergesprekken plaats. We merken dat sommige
ouders het gesprek vergeten zijn. Wij vragen u om zelf contact op te nemen met
de leerkracht van uw kind om een nieuwe afspraak in te plannen. We zijn samen
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind, dus het is belangrijk dat
deze gesprekken wel plaatsvinden.
Ouderhulp
We hebben ondertussen een paar nieuwe wasouders erbij, hier zijn we heel blij
mee!
Voor de andere commissies zijn we nog op zoek naar extra hulp. Na de
kerstvakantie zal er een moeder stoppen als overblijfmoeder. We zijn dus
dringend op zoek naar nieuwe overblijfmoeders.
Ook de ouderwerkgroep en de kriebelmoeders hebben extra handen nodig!
Mocht u meer informatie willen over hulpouder worden bij de ouderwerkgroep,
overblijven of kriebelmoeders dan kunt u contact opnemen met Rolien.
rmeijerink@obsbuitenvree.nl
Vacature voorleesvrijwilligers BoekStart voorleesuurtjes
Vind jij het ook zo bijzonder om te zien hoe kleine kinderen al kunnen genieten
van een goed boek? Om te merken hoe een verhaal met
mooie plaatjes kinderen raakt? Voorlezen prikkelt de
fantasie, vergoot de woordenschat en is daarnaast ook
nog eens ontzettend gezellig. Je kunt er eigenlijk niet
jong genoeg mee beginnen.
Om voorlezen voor de allerkleinsten te stimuleren
gaan de bibliotheken in de gemeente Coevorden
BoekStart voorleesuurtjes organiseren. Het BoekStart
voorleesuurtje is een laagdrempelige bijeenkomst voor ouders en hun jonge
kinderen tot 4 jaar waarbij het voorlezen centraal staat. Er wordt ook gedanst,
geknutseld en gezongen. Ouders wisselen onderling tips uit en een
gespecialiseerde vrijwilliger laat zien hoe je nog meer uit het voorlezen kunt
halen.
Lijkt het je leuk om die vrijwilliger te zijn? Om een bijdrage te leveren aan het
brengen van puur leesplezier voor kleintjes? Reageer dan op onze vacature.
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Natuurlijk gooien we je niet zomaar in het diepe. Je wordt begeleid door iemand
van het Team Educatie van de bibliotheek op wie je altijd terug kunt vallen.
Daarnaast krijg je een training interactief voorlezen en boekkeuze aangeboden.
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Lieke, educatiemedewerker
voor gemeente Coevorden, mail haar op:
l.schonewille-koops@biblionetdrenthe.nl of bel naar bibliotheek Coevorden en
vraag naar Lieke of Carla. (088 0128310)
Weet je al zeker dat je voorleesvrijwilliger in de bibliotheek wilt worden, mail ons
dan. Dan maken we een afspraak.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas aan op school tussen 08.30 – 09.00
uur. U bent van harte welkom om bij de aankomst te komen kijken op het plein.
Vervolgens gaan alle groepen in hun klas Sinterklaas vieren. ’s Middags zullen
alle kinderen vrij zijn.

Kanjerregels
Week 47:

Week 48:

Week 49:

Week 50:

Lopen in school
Het is heel erg fijn
dat iedereen rustig loopt in de school en rent op het plein
Van elkaar afblijven
Wat begint als een geintje, een duw of een trap
eindigt zo vaak met ruzie: dat komt van zo’n grap
Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar
Je beseft niet goed,
wat je een ander aandoet.
Van elkaars spullen afblijven
Leen je wat van mij, dat vind ik goed,
maar ik vind wel dat je het vragen moet.

Agenda november
20/21
ontwikkelgesprekken
28
MR vergadering 19.30
Agenda december
3
Meester San jarig
5
Sinterklaas; ’s middags zijn alle kinderen vrij
6
groep 7/8 gastles van bureau Halt
8
Juf Ellen jarig
9
Juf Frieda jarig
14
vanaf 15.00 kunt u de bestelling van de oliebollen ophalen
20
kerstbakjes maken en van 17.00-18.30 kerstdiner
Oud papier
23
kerstvakantie
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