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Aan de ouders/verzorgers
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Herfstvakantie
Groep 1/2 naar het bos
Dinsdag 11 oktober gaan de kinderen van groep 1/2 ‘s middags naar het bos in Stiens.
Omdat we in de auto gaan, willen we u vragen een autozitje (voorzien van naam) mee te
brengen naar school.
Het is verstandig dat de kinderen oude kleren en laarzen aan hebben deze middag.
We vertrekken vanaf school om 13.00 uur. De kinderen zijn om 15.15 weer op school.
Graag een plastic tas mee geven voor de verzamelde spullen.
Mocht het slecht weer zijn, dan gaat het niet door en gaan we gewoon naar school.
Vriendelijke groeten juf Annetta en meester Sander
Inspectiebezoek
Aanstaande maandag 10 oktober komt de inspecteur van het onderwijs een onderzoek uitvoeren bij ons op school. Hij zal samen met Wybren Dijkstra (directeur) lesobservaties uitvoeren. Daarnaast zullen er nog gesprekken plaatsvinden tussen de inspecteur (bovenschoolse) directie, IB team en leerlingen.
Opening kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek officieel van start gegaan. Bij ons waren de
pakes en beppes / opa’s en oma’s uitgenodigd om een kijkje te nemen in de klas van hun
kleinkind. Hier is zeker gehoor aan gegeven. Er waren een heel aantal pakes en beppes /
opa’s en oma’s die even een kijkje hebben genomen. De kinderen, maar ook wij als team
vonden het erg gezellig! Bedankt voor de komst en de interesse! En natuurlijk voor de prachtige verhalen en spulletjes die jullie met ons hebben gedeeld!
Informatieavond
19 september hebben we de jaarlijkse informatieavond gehad. De opkomst was goed. Tijdens mijn korte introductie, heb ik de ouders/verzorgers gevraagd om, als er goede ideeën
zijn, deze te delen met ons als team. Misschien kunnen wij ons voordeel er mee doen!
Jumbo spaaractie
Tot en met 11 oktober kunt u ons helpen zoveel mogelijk punten te sparen. U kunt de punten
invoeren t/m 25 oktober.
Momenteel staan we al op 670 punten!!!!!!
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NIEUWSBRIEF

Nieuws van de OV

De oudervereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden!
De oudervereniging van de Martenaskoalle organiseert activiteiten op school en beheert het geld
van de ouderbijdrage om o.a. deze activiteiten te kunnen organiseren. Na het vertrek van Ina
Boomsma is ons groepje wel erg klein geworden.
Dit is uw kans om een bijdrage te kunnen leveren aan het leuker maken van de schooltijd van uw
kind(eren). Dus, wilt u een klein beetje van uw kostbare vrijetijd aan de oudervereniging besteden?
Dan kunt u zich aanmelden als bestuurslid, wij vergaderen zo’n zes keer per schooljaar,
organiseren zelf activiteiten en helpen mee bij activiteiten die school organiseert.
Kunt u een beetje meer van uw vrije tijd aan de oudervereniging besteden? Dan is de
functie voorzitter misschien iets voor u!
Als oudervereniging hebben wij de afgelopen jaren meerdere malen oproepen gedaan om nieuwe
leden te werven. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in een structureel grotere groep.
Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren en om in de toekomst een levensvatbare
vereniging te hebben, moeten er mensen bij! Met het huidige aantal komt er teveel werk op
onze schouders.
Wij doen hierbij dus een dringende oproep om u aan te melden!
Wilt u een vergadering bijwonen? Deze zijn openbaar dus u bent van harte welkom!
De eerstvolgende is op donderdag 6 oktober 2016
Aanmelden mag via het nieuwe email adres van de oudervereniging: ov@martenaskoalle.nl
of bij Sabine, Chantal, Garbrand of Fokke.
Vriendelijke groeten,
Sabine, Chantal, Garbrand en Fokke

