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TOPKlas geeft paddenstoelen-les !
De leerlingen van de TOPKlas waren goed voorbereid: eerst gingen ze zelf paddenstoelen en
schimmels bestuderen in het Geerbosch, daarna lieten ze zelf schimmels groeien in de klas
en gingen zij op bezoek bij champignonkwekerij Heereco in Mariaheide en tenslotte
kweekten zij zelf champignons. Met één van die champignonhoeden werd een sporendoos
gemaakt. Als je zachtjes op de hoed tikt en met een zaklamp in een zwartgeschilderde
kijkdoos kijkt, zie je de sporen vallen. Met dit alles gingen enkele leerlingen van de TOPKlas
naar de groepen 2, waar zij de kinderen lesgaven. Hoe leuk is dat! En ook nog eens knap
gedaan: wat een Toppers in deze nieuwe TOPKlas!!!
De dag erna werd ook nog eens een overheerlijke soep gemaakt van de zelfgekweekte
champignons: gelukkig konden de juffen en meesters daarvan meegenieten.
Mmmmmmmm....
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Verschoningskleding
De kleutergroepen zijn op zoek naar
verschoningskleding.
Wie kan ze helpen aan onderbroeken (vooral
voor jongens), sokken en kleding maat 98 tm
122. Bedankt!
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Een bericht van een ouder...
Beste lezer, ouder, verzorger,
Als ouder ben ik erg nieuwsgierig met wat zich afspeelt
op de school van mijn zoontje. Vorige week zag ik
toevallig in de nieuwsbrief een bericht voorbij komen met de aankondiging voor de
medezeggenschapsraad (MR) vergadering van maandag 22 november jl.. In het bericht stond niet hoe
laat en waar dit plaats zou vinden, dus ben ik de school binnengelopen en heb ik gevraagd of ik deel kon
nemen aan de vergadering en ik kreeg vervolgens een uitnodiging via de e-mail voor de geplande
teamsoverleg.
Tot mijn grote verbazing bleek dat ik de enige ouder was die zich, voor het eerst in jaren, zelf had
aangemeld om deel te nemen aan deze vergadering. Tijdens de vergadering werden interessante
onderwerpen besproken en ik kreeg een inkijk in hoe de school met bepaalde situaties omgaat. Het is aan
te raden om deze vergadering een keer bij te wonen. Naar aanleiding hiervan dit bericht aan jou.
Naast dit wil ik je meegeven dat je niet op een uitnodiging hoeft te wachten. Ben je nieuwsgierig, wil je
iets voor de leraren/leraressen betekenen, zeker in deze moeilijke tijden voor ons allemaal, laat je zien en
horen. Schroom je niet! Voor meer informatie, mail of bel naar Marly de Jong.
Ik hoop je bij de volgende vergadering te zien!
Hartelijke groet, Nora

Fiets kwijt?
Een buurman meldt op school dat er een blauwe meisjesfiets (merk Gazelle) al meer dan een
week bij hun op slot voor de deur staat. Deze bewoners van Krentenlaar 25 hebben de fiets
uit voorzorg onder de luifel geplaatst. Voor vragen zijn ze te bereiken op
0413-364273.

Wij wensen iedereen
een heel gezellig
Sinterklaasfeest !

