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AGENDA
Datum
12 november
13 november
28 november
11 december

Activiteit
Kinderen vrij
Oud papier ophalen
Kinderen vrij
MR vergadering

Opening Zonnepark
Vrijdag werd het zonnepark in Noordwolde officieel geopend. Groep 7 en 8 mocht daarbij
aanwezig zijn.
We werden ontvangen met warme chocolademelk en een stukje oranjekoek. Alle kinderen
moesten hun naam op een puzzelstuk zetten en de puzzel in elkaar zetten op een
zonnebord.
Daarna mochten we een kijkje nemen op het zonnepark. De kinderen vonden dit interessant
om te zien, maar vooral ook om te horen hoe dit allemaal werkt.
Na de rondleiding was het tijd voor de officiële opening. Burgemeester André van de Nadort
opende samen met Rosalie het zonnepark. Zij legden samen het laatste puzzelstukje op het
zonnebord.
Als aandenken kregen alle kinderen een zaklamp die werkt op zonne-energie.

Oud papier ophalen 13 november

Dinsdagavond 13 november is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf
18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Yvon gr.5, Amara gr.7, Tayisa gr. 4, Carlijn gr. 7/8, Sander gr. 7, Eva gr.2, Luuk gr. 5, Devin gr.
5, Aeden gr. 7/8, Romano gr. 3, Thirza gr. 3, Kyan gr. 6, Finot, gr. 3.
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Schoolfruit

Vanaf deze week krijgen we weer fruit op school omdat we meedoen aan het EU-schoolfruitproject.
De kinderen krijgen in de periode van november tot en met april iedere woensdag, donderdag en
vrijdag een stuk fruit. U hoeft op deze dagen zelf dus geen fruit mee te geven. Het weekmenu voor
de komende week is als volgt:
woensdag
donderdag
vrijdag

14-11
15-11
16-11

sinaasappel
appel
kiwi

BLP-scholing
Komende maandag zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag van het personeel.

Nieuws uit de bibliotheek – november
Sinterklaas is in aantocht. Er zijn veel boeken over dit feest geschreven. Hieronder een paar
tips:
Groep 1 en 2 De zus van Sinterklaas – Tiny Fisscher
Wist je dat Sinterklaas een zus heeft? Ja heus, een tweelingzus zelfs!
Niet veel mensen weten dat, want Klaasje blijft elk jaar
noodgedwongen achter in Spanje. Maar dit keer is ze het beu: ze wil
ook wel eens met de pakjesboot mee naar Nederland en cadeautjes
uitdelen. Sinterklaas vindt dat natuurlijk maar niks, dus bedenkt
Klaasje een list. Klaasje sluit Sinterklaas op en doet zich voor als de
goedheiligman - wat niet zo moeilijk is, omdat ze erg op elkaar lijken.
Een tijdlang weet ze iedereen om de tuin te leiden, maar al is de
leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. In een speedboot, in dit geval...

Groep 3 en 4 Het kleinste pietje – Sjoerd Kuyper
Broes’ vader werkt als piet voor Sinterklaas. Als het pietenpak van de
stomerij komt, weet Broes dat het weer Sinterklaastijd is. Heel graag
wil hij zelf ook vriend/piet van Sinterklaas worden. Hij verstopt zich in
de bus die alle moeders en vaders die ook piet zijn, komt ophalen.
Sinterklaas weet maar een oplossing: dat Broes ook een piet(je)
wordt. Dit vriendelijke prentenboek is een zelfstandig vervolg op 'De
vrienden van Sinterklaas', waarin de traditionele Zwarte Piet niet
meer voorkomt. De pieten zijn vrienden van Sinterklaas en kiezen als
schmink hun favoriete kleur.

Groep 5 en 6 De Pakjespiraat – Reggie Naus
Billy Donderbus en Michiel Brugman zijn vrienden en buren. De
Donderbussen zijn piraten en hebben een hekel aan Sinterklaas. Bij
piraten worden stoute kinderen beloond, maar Sint doet precies het
omgekeerde. Dus barricaderen ze hun woning. Opa D. heeft aan alles
een hekel, is onbehouwen, zuipt en is agressief. En pakjesavond is
voor hem de ergste avond van het jaar. In de buurt wordt
gedemonstreerd door mensen die voor en tegen Zwarte Piet zijn. Opa
gaat als Sint verkleed op rooftocht bij de andere buren van Billy. Hij
steelt en slaat de boel aan diggelen. Michiel en Billy proberen hem te
stoppen. Ook de andere leden van de familie Donderbus trachten
hem te vangen. Maar is hij wel te stoppen en door wie? Ook wordt
duidelijk hoe het zo is gekomen dat Pieten zwart zijn geworden en Amerigo wit. Maar krijgen
ze toch een andere kleur?

Groep 7 en 8 De pony van Sinterklaas – Frans van Duijn
Opvallen is niet voor iedereen leuk. Emma Fontein (10) heeft zo haar
redenen om er een hekel aan te hebben. Maar alles wordt anders als
er vlak voor de intocht van Sinterklaas bij haar thuis een pony door
het dak heen stort. Samen met dit hondsbrutale beest, naar eigen
zeggen de koning der dieren, beleeft ze een avontuur waardoor ze
met veel plezier wereldberoemd wordt.

En nog steeds is een lidmaatschap van de bibliotheek gratis voor iedereen tot 18 jaar en
bovendien boetevrij!

Volleybal
Wij zijn Rachel, Mirjam en Lisa en wij zitten in 5VWO. Voor het vak Management &
Organisatie moeten wij deze periode onze eigen mini-onderneming opzetten. Dit met het
doel om te zien wat er allemaal bij een onderneming komt kijken, maar ook halen wij
hiermee dan geld op voor het goede doel Day for Change. Dit doel geeft dit jaar een aantal
vrouwen in India een micro-krediet, zodat zij zelf een bedrijfje kunnen beginnen en op deze
manier een beter leven kunnen opbouwen. Ons plan voor onze mini-onderneming is om te
gaan volleyballen.
Wij organiseren twee trainingen van een uur in jullie kennis te laten maken/ beter te maken
in volleybal en als afsluiting kunnen jullie je skills laten zien in een twee uur durend
toernooitje. Dit gaat plaatsvinden in de Spronk in Vledder. Er is zelfs nog een leuk prijsje voor
de winnaars! Als je mee wilt doen aan de trainingen en het toernooi vragen wij een bedrag
van €5. Wil je alleen aan het toernooi meedoen, dan vragen wij €2,50. Al het geld dat we
hiermee ophalen gaat naar het eerder genoemde Day for Change. Je mag je alleen opgeven,
maar ook met een vriend/vriendin.
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als jullie zouden komen. Als je nog broertjes en
zusjes hebt die 10-14 jaar oud zijn, dan zijn zijn zij ook van harte welkom!
Heb je interesse stuur dan een berichtje met je gegevens naar 06-24853165 of stuur een
mailtje naar: rachelberg36@hotmail.com voor 15 november, dan kunnen wij kijken hoeveel
mensen we kunnen verwachten.
Volg ons voor het laatste nieuws op Instagram via: @volleyfit_vledder
De data voor de trainingen zijn:
-- Dinsdag 27 november 18:00-19:00
-- Dinsdag 4 december 18:00-19:00
Het toernooi is op:
-- Zaterdag 15 december 11:30-13:30

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

