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Info avond Link! Alcohol & Drugs 19.30 -21.00 uur in de Post
Jaarvergadering Ouderraad
Lichtjesavond – gaat niet door
Informatiebijeenkomst VierkeerWijzer – 16.00 – 17.00 uur

Onderwerpen









Lichtjesavond
Bag 2 school
Techniek op school
Uitnodiging informatiebijeenkomst VierkeerWijzer
Leerlingenraad
Vandalisme
Koeien op de Koe(t)
De hele winter schaatsen met schaatsles in West-Friesland

We zijn er stil van…

We wensen Guido, Sara en
Luuk en iedereen die Gertruud
een warm hart toe draagt heel
veel sterkte bij dit enorme
verlies.
Team obs De Koet

Lichtjesavond
Lichtjesavond komt dit jaar te vervallen. Vrijdag krijgen de leerlingen hun lampion mee naar huis.

Bag 2 school
Bedankt voor de inzameling – 650 kg! Daarmee ontvangt de school 195 euro.

Techniek op school
kinderen van de Koet hebben al aardig kennis gemaakt met het technieklokaal. We
hebben ook een leuk programma op de computers geïnstalleerd. Met dit programma
kunnen de kinderen op de computer lego bouwen. We zijn nu in de fase dat de
kinderen kennis maken met het programma. Het doel is dat de kinderen op de
computer iets ontwerpen van lego en dit daarna met lego nabouwen. Net als in het
echt!
Groeten uit het technieklokaal.
Meester Jan

Uitnodiging voor ouderinformatiebijeenkomst VierkeerWijzer
Deze week zijn de groepen gestart met het thema van VierkeerWijzer. Bent u ook nieuwsgierig hoe
wij dit vorm geven? U bent van harte welkom op donderdag 23 november van 16.00 - 17.00 uur.

Leerlingenraad
Vorige week heeft de leerlingenraad overleg gehad. De wens is om ook onder schooltijd
boeken van de biebclub te lezen. Het doel van de leerlingenraad is om dit te gaan
realiseren.

Vandalisme
De laatste tijd hebben wij last van vandalisme. Na vorig weekend vonden we vuurwerk en een hamer op het schoolplein.
Wij gaan er vanuit dat dit niet gedaan wordt door leerlingen van onze school. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit met oudere
broers / zussen te bespreken. Dit om ongelukken te voorkomen. Vanmorgen lag er geen glas of ander afval op het
schoolplein, maar een verse koeienvlaai…

Koeien op de Koe(t)
Zondag kregen wij bericht dat onze nieuwe natuutuin door bijzondere bewonderaars is bezocht.

De hele winter schaatsen met schaatsles in West-Friesland!
Sneeuw of geen sneeuw… IJs of geen ijs… Met schaatsles weet je zeker dat je deze winter kunt schaatsen op de ijsbaan
in Hoorn!
Heb je nog nooit geschaatst? Geen probleem, wij leren het je! Kun je al schaatsen? Wij zorgen er voor dat je deze winter
nóg beter wordt!
Jeugdschaatsen T.O.M. is een gezamenlijk initiatief van de ijsclubs van Medemblik,
Twisk en Opperdoes. Alle kinderen die voor 1 januari 2018, 6 jaar zijn geworden tot en
met de kinderen van groep 8 kunnen worden opgegeven voor het komende seizoen.
De inschrijving voor het seizoen 2017-2018 sluit zondag 10 december aanstaande. De
eerste les is (onder voorbehoud) op zaterdag 23 december.
Geef je nu op: http://www.jeugdschaatsentom.nl/

