nieuwsbrief
O.b.s. Letterwies

Herfst ”schatten” zoeken
Vrijdag voor de herfstvakantie zijn we
met groep 1, 2 en 3 naar het bos geweest. Op zoek naar herfst”schatten”.
De kinderen hadden laarzen aan. Verder hadden ze een eierdoos met
plaatjes van een denneappel, kastanjes
en blaadjes ed bij zich. Zo konden we
gericht zoeken. Ze waren erg enthousiast, overal struinden ze tussendoor
en af en toe prikte iets, een rozenbottel o.i. Maar ja dat heb je in de natuur.
Daarna hebben we in de klas, in een
hoepel mooie collages gemaakt zoals
een gezicht, een boom, gewoon een
mooie compositie. Een gezellige afsluiting van de week.

Even voorstellen
Graag wil ik mezelf even voorstellen
als de nieuwe onderwijsassistent in
groep 6-7 van obs Letterwies. Ik ben
juf Sabrina Atmodikoro, ik ben er op
maandag t/m vrijdag naast juf Alette. Ik woon in Hoogezand samen met
mijn man en 2 kinderen. In mijn vrije
tijd volleybal ik graag en vind ik het
leuk om creatief bezig te zijn. Ik
kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen, collega's én
met de ouders. Tot gauw!
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Oud papier 25 november
B. Pit
B. Mulder (Fleur)
U. Roelofs
??????????
Oud papier 30 december
H. Spelde
C. Geertsema
M.vd Linde
E. Ganzeveld

LOT-team
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op
hoofdluis door ouders van het LOT-team. De taak van deze
ouders bestaat alleen uit het controleren en registreren.
Mochten er luizen of neten worden aangetroffen , dan wordt
u daarvan op de hoogte gebracht door de leerkracht. Met
vragen of opmerkingen kunt u ook bij de leerkracht terecht
of bij de coördinator van het LOT-team, meester Alexander

Bezoek aan ‘t Hamrik groep 1 t/m 3
Op vrijdag 10 november zullen de kinderen
van groep 1,2 en 3 een bezoek brengen aan
het ‘t Hamrik met hun zelfgemaakte lampion. Deze week (woensdag 1 november) zijn
we met de onderbouw ook naar het Hamrik
geweest. Daar hebben we samen met de bewoners flink aan de lampionnetjes gewerkt.
De kleuters moesten raffia knopen, voor
een rand die onder de lampion komt. Groep
3 moest wat uitprikken voor een “haai”.
Alles is af gekomen en de samenwerking
verliep prima. Daarna werden de kinderen
nog getrakteerd op iets lekkers.

Schoolverpleegkundige
Donderdag 9 november heeft de schoolverpleegkundige
haar inloopspreekuur op Letterwies van 10.00-12.00 uur
in het kamertje van juf Jeannette. Ouders hoeven geen
afspraak te maken.

MR-verkiezing
Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) zijn wij nog op zoek naar een ouder die de oudergeleding wil komen
versterken. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak het beleid van het schoolbestuur positief kritisch te volgen en mag gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. Een MR heeft advies en
instemmingbevoegdheden.
Mocht u zich kandidaat willen stellen voor de MR dan kunt u zich voor 18 november verkiesbaar stellen
door zich op te geven bij Miranda van der Hout: miranda@honkoopelektro.nl

EU-schoolfruit

Belangrijke data
december:

5:

Sinterklaas feest

21:

Kerstviering

30:

Oud papier

25 dec.– 5 jan. Kerstvakantie

Van woensdag 15 november tot 20 april 2018 krijgen de kinderen op
dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school, als pauzehapje in de
ochtend. Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een
waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later
als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en
fruit is een effectieve en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt
Vanaf woensdag 15 november krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Op deze dagen hoeven de kinderen dus
geen ‘pauzehapje’ (10.15 uur) mee naar school te nemen, enkel iets te
drinken tijdens deze pauze.
Op vrijdag voorafgaand aan de week krijgen jullie een mail met de
informatie welk fruit de week daarop wordt bezorgd. Mocht uw
zoon of dochter iets niet lusten of het blijkt te weinig te zijn dan
kunt u (extra) fruit meegeven.

O.b.s. Letterwies
Bezoekadres: Meidoornstraat 20, 9944 AR Nieuwolda
Postadres:

Postbus 32, 9670 AA Winschoten

Telefoon:

0596 541265

E-mail:

obsletterwies@sooog.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Dan kunt u contact opnemen met Herbert Scholten (tel: 0596 541115) of Otto Knottnerus (06 20079723).
De opbrengst komt, net als het oud papier, ten goede aan school.

Studiedagen team, rectificatie!!
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding
gemaakt van een aantal studiedagen. Helaas is
hierin een foutje geslopen.

We zullen deze studiedagen ook op de website
aanpassen.

Hieronder staan de juiste studiedagen danwel
studiemiddagen. Excuses voor het ongemak


Donderdag 16 nov. (middag vrij)



Donderdag 15 maart (middag vrij)



Woensdag 21 maart (hele dag vrij)



Maandag 9 juli (hele dag vrij)
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