Nieuwsbrief november/december
Donderdag 17-11:
Dinsdag 29-11:
Donderdag 1-12 en 8-12:
Dinsdag 13 december:
Maandag 26-12 t/m vrijdag 6-1:

schooljaar 2016-2017

Studiedag, alle leerlingen vrij
MR vergadering
Ouderavond
NIO toets groep 8
Wintervakantie

Let op dinsdag 15 november warm aangekleed naar school
Zoals u wellicht gezien zult hebben, wordt er in de wijk gewerkt aan de leidingen. Morgen wordt de gasleiding
tijdelijk afgesloten ivm vervangen van deze leiding. We hebben geprobeerd om dit te verzetten naar donderdag,
maar de planning van de energiemaatschappij liet dit niet toe. We zijn nu overeen gekomen dat er pas ’s middags
aan de leiding gewerkt gaat worden, dus ‘s morgens hebben we nog gewoon verwarming. Rond 13.00 uur zal de
leiding afgesloten worden, we hebben dan tijdelijk geen gasvoorziening en dus ook geen verwarming. Omdat dit pas
zo laat bekend is geworden, konden we u helaas niet eerder informeren.

Kleine pauze kleuters
Als u naar de informatieavond bent geweest bij groep 1/2 heeft u al van de juffen gehoord dat er in de kleine pauze
bij de kleuters vanaf dit schooljaar geen sap meer gedronken wordt, maar water. Dat is een stuk gezonder en we
zorgen er dan ook nog voor dat er minder afval is. U hoeft dus geen 2 pakjes drinken meer mee te geven, slechts 1
pakje is voldoende voor de grote pauze. We zouden het ook erg fijn vinden, als dit drinken in een beker wordt
gedaan ipv een dat er een pakje wordt meegegeven. Vanaf groep 3 wordt er al jaren niet meer in de kleine pauze
gedronken, alleen fruit gegeten. De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen natuurlijk wel de gehele dag water drinken
in de klas. Iedere groep heeft bekers bij de wastafel staan voor het drinken van het water.

Schoolmelk
Op de site www.schoolmelk.nl kunt u uw kind aanmelden voor schoolmelk. U kunt onze school vinden door in de
zoekfunctie ‘islamitische basisschool El Feth’ in te vullen. Het abonnement stopt automatisch wanneer uw kind
vanuit groep 8 van school gaat, wilt u het eerder stopzetten dan kunt u dat ook weer via deze site doen. De
schoolmelk wordt wekelijks op school geleverd door Campina en wordt met de grote pauze uitgedeeld aan de
leerlingen waarvoor een abonnement is afgesloten. Als u een abonnement neemt op deze schoolmelk, dan betaalt u
per pakje 38 cent. We hebben ervoor gekozen om niet op woensdag de melk af te nemen, omdat de onderbouw dan
vrij is. Zit uw kind in de bovenbouw dan moet u dus wel iets te drinken meegeven op de woensdagen.

Ouderavond
Op donderdag 1 en 8 december hebben we weer ouderavond. Voor de eerste ouderavond krijgen de leerlingen nog
geen rapport, maar we vinden het wel belangrijk dat ouders goed op de hoogte van de vorderingen en waar extra
mee geoefend kan worden. Ook bent u dan in de gelegenheid om vragen te stellen aan de leerkracht van uw kind.
Via onderstaand strookje kunt u uw voorkeur aangeven, we proberen hier rekening mee te houden bij de planning.
U krijgt eind volgende week de uitnodiging via uw zoon/dochter. Lever dit briefje uiterlijk dinsdag 22 november in.
De ouders van _______________________ uit groep ___ komen naar de ouderavond en hebben de voorkeur voor:
Kruis aan welke momenten u het beste uitkomt:
O
Donderdag 1 december tussen 15.45 en 17.15 uur
O
Donderdag 1 december tussen 18.00 en 20.30 uur
O
Donderdag 8 december tussen 15.45 en 17.15 uur
O
Donderdag 8 december tussen 18.00 en 20.30 uur
O

Wij zouden ook graag een gesprek hebben met meneer Abdelwahied
Handtekening ouders:
………………………………………………

