Nieuwsbrief 6
Activiteiten
20 november
21 november
21 november
27 november
28 november
28 november
28 november
28 november
29 november
1 december

Workshop muziek groep 7
Dansles VVE
Voorlichting voortgezet onderwijs groep 8
Voorlichting voortgezet onderwijs groep 8
(Bossche scholen)
Schoolmaatschappelijk werk
Bezoek d’Oultremontcollege groep 8
Dans/Theater groep 5 en 6 (géén gym)
Workshop dans groep 1/2
Juffendag groep 4, 5, 6 en 8
Rapport groep 8

Juffendag groep 4, 5, 6 en 8
Dit jaar vieren de juffen van de groepen 4, 5, 6 en 8 gezamenlijk hun verjaardag. De leerlingen van
deze groepen zijn druk aan het sparen om mee te kunnen doen met het project Schoenmaatjes.
Door zo mee te werken aan een goed doel én een leuk feestje te houden op 29 november is ons
feestje ook een beetje hun feestje.
Workshop VVE
In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is er dinsdagochtend 21 november
een leuke Pietendans op basisschool De Vijfhoeven. Deze activiteit is geschikt voor peuters en
kleuters en wordt uitgevoerd door dansdocente Nikki Habraken. U bent, samen met uw peuter, van
harte welkom! U kunt aansluiten op één van deze tijden: 09.15 uur of 10.00 uur.
De dansactiviteit duurt maximaal 30 minuten. Als u met uw peuter aanwezig wilt zijn bij deze VVEactiviteit kunt u zich hiervoor opgeven, met vermelding van de voorkeurstijd, vóór 19 november bij:
jolanda.stupers@scalascholen.nl

Workshop Dans en Theater voor groep 5 en 6
Dinsdagochtend 28 november gaan de gymlessen voor de groepen 5 en 6 niet door i.v.m. de
workshops dans (groep 5) en theater (groep 6). Deze workshops worden door de Aleph verzorgd en
passen bij het thema: ‘Wereld in het klein’ van TopOndernemers.

Keuzecursus
Hé, dat is leuk….daar zou ik ook wel een paar uur aan willen besteden! Hé, dat is leuk. Komt je kind
thuis, heeft het een band leren plakken of laat het horen dat hij enkele zinnen Engels spreekt, een
heerlijke tortilla of chips heeft gemaakt! Of heeft leren naaien op een echte naaimachine!
Dat heeft hij dan geleerd op de keuzecursus, van begeleidende ouders, opa’s en oma’s of vrienden
van hen. Tijdens de keuzecursus van groep 4 t/m 8 willen we met zoveel mogelijk begeleiders,
leerlingen een ‘talent’ laten ontwikkelen. Er zijn heel veel leuke dingen die je kunt leren/ontwikkelen,
heeft u een idee? Laat het ons weten wanneer u een kleine groep wilt begeleiden. Misschien samen
met een vriend(in)? U kunt zich bij een van de leerkrachten aanmelden voor een keuzecursus van
5 lessen, dit zijn 5 woensdagochtenden van 11.45 uur tot 12.30 uur. Natuurlijk mag het ook vaker!
Met uw hulp wordt het voor de kinderen nog leuker op school!

Koffie-uurtje groep 1/2
Fijn dat er zoveel ouders op het koffie-uurtje van groep 1/2 aanwezig waren. Een bespreekpunt was
de communicatie. Ouders vinden het jammer dat er geen algemene informatieavond of brief is voor
nieuwe ouders. Ook was het gebruik van verschillende termen in de kalender niet altijd even
duidelijk. Hier gaan we zeker iets mee doen. De langere schooltijden voor groep 1 t/m 3 op
woensdag zijn positief ontvangen. Een continurooster zou volgens veel nieuwe ouders ook fijn zijn.
We houden u op de hoogte!
Rapporten groep 8
Vrijdag 1 december gaan de rapporten voor groep 8 mee naar huis. Dat groep 8, als enige, nu al een
rapport krijgt, heeft te maken met de voorlopige adviesgesprekken die in december gevoerd gaan
worden met de ouders van groep 8-leerlingen. Zo kunnen ouders en kinderen in januari gericht gaan
kijken op de open dagen van verschillende scholen van voortgezet onderwijs.

