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Oudergesprekken
In de week van 21/11 en 28/11 zijn er oudergesprekken voor leerlingen waar een speciale
zorgbehoefte voor is. Mocht dit uw kind betreffen dan zullen de leerkrachten u via de mail
hiervoor uitnodigen. Deze gesprekken zijn zonder de leerlingen en alleen met de ouders.
Heeft u zelf de behoefte om met een leerkracht te praten over uw kind omdat u zich zorgen
maakt, kan dit natuurlijk altijd. In dat geval vraag ik u contact op te nemen met de
leerkracht(en) van uw kind

Sint hulp
We zijn op school al druk bezig met de voorbereidingen van het sinterklaasfeest (maandag
5 december). Onder het motto “vele handen maken licht werk”, zijn wij op zoek naar ouders /
verzorgers die ons willen helpen op: vrijdagochtend 11 november vanaf 08.30 uur met het
ophangen van de sinterklaasversiering.
Graag opgeven bij: ilona.vantuijl@jancampertschool.nl

Schoolbeleid - vervoeren van leerlingen
Voor wat betreft het schoolbeleid over het van vervoeren leerlingen:
- wetgeving over wel of geen stoeltje geldt voor de Jan Campertschool ook.
Zie http://autostoeltjes.veiligheid.nl
- op de achterbank geldt de regel: elk kind moet in een gordel
- ouders die leerlingen vervoeren hebben een inzittendenverzekering nodig

Schoolplein opgeknapt
Afgelopen woensdagmiddag heeft de firma
Wesseling (vader van Thijs S. gr. 3) kosteloos
het grote schoolplein weer helemaal ‘speel’
veilig gemaakt. De dikke wortels van de
bomen zijn verwijderd. Waarvoor onze grote
dank!

Erkend leerbedrijf
Wij zijn dit schooljaar (weer) een erkend leerbedrijf voor studenten MBO van het NOVA
college. Er zullen studenten van de onderwijsrichting 'Onderwijsassistent' ( Beroeps
Opleidend Leren) bij ons geplaatst kunnen worden voor een stage.

Volleybaltoernooi
Tara, Emma, Hugo, Timo, Pepijn en Jurre uit groep 8
hebben in de vakantie meegedaan aan een
volleybaltoernooi. Tijdens de gymles is er veel geoefend en
dat is terug te zien in het resultaat: Kampioen!
Hartstikke goed gedaan!

Groep 4 op pad
Morgen gaat groep 4 naar manege Kennemergaarde om te leren paardrijden.

Welkom op school
In de maanden september en oktober hebben wij de volgende kinderen kunnen
verwelkomen op school: Doortje de Bie, Sienna Mooij, Julia Groen, Nienke van de
Brink, Quinty en Xavi Pronk.

Maandkalender





Vrijdag 11 november
Vrijdag 11 november
Maandag 21 november
Maandag 5 december

Sintversierochtend
Sint Maarten
Start oudergesprekken
Sinterklaasviering, leerlingen om 12.00 uur vrij

