Nieuwsbrief Moet Je Weten jaargang 28, nummer 5

27 oktober 2020

ALGEMEEN
Agenda
27 oktober:
10 november:
24 november:
27 november:

MJW nr. 5
MJW nr. 6 en vergadering Ouderraad
MJW nr. 7
studiedag; kinderen vrij

VERJAARDAGEN
Oktober
Dag
1
5
10
13
18
20
25
27
29
31

Naam
Joep de Groot (2008)
Liz Willems (2016)
Job Roelofsma (2011)
Luka Markerink (2014)
Sterre van der Sluijs (2014)
Mats van Erp (2014)
Job Toonen (2009)
Jet van Haren (2008)
Elize van Daalwijk (2013)
Luuk Spijkers (2014)

Groep
8
1
6
3
3
3
8
8
4
3

November
Dag
1
4
7
7
8
8
9
10
10
12
16
20
21
22
25
26
28
30
30

Naam
Isis van Bergen (2010)
Rens van Oorschot (2016)
Kris De Bruijn (2012)
Melany Frehe (2013)
Linn van der Leest (2008)
Boaz van der Vlist (2012)
Noa Hamers (2015)
Sara Straatman (2013)
Isa Strik (2011)
Wout Stevens (2011)
Diede van Leest (2009)
Noortje van den Hoek (2009)
Sidona SimonTeklit
Noah van der Vlist (2015)
Simon Keulers (2011)
Lynn van Lieshout (2015)
Malin van Zandvoort (2013)
Boaz van Bergen (2013)
Spijk van Bergen (2013)

Groep
7
1-2A
5
4
8
5
1-2A
4
6
5
8
8
4
1-2A
6
1-2B
3
3
3
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Inzamelingsactie Gambia
De inzamelingsactie op woensdag 14 oktober was een groot succes. Hartelijk dank aan alle kinderen
en hun ouders voor het schenken van een tasje met spulletjes!

Nieuwe leerlingen
Rens van Oorschot is aan het oefenen in groep 1-2A en vanaf 4 november gaat hij hele dagen naar
school. Gisteren zijn Esey Simon Teklit in groep 1-2B en zijn zus Sidona Simon Teklit in groep 4 gestart.
Esey en Sidona komen uit Eritrea en wonen sinds het najaar 2019 in Nederland. Onlangs zijn zij samen
met hun ouders verhuisd naar Ravenstein. Welkom Rens, Esey en Sidona en een fijne tijd op onze
school toegewenst!

Parkeren
Vanuit de buurt ontvangen wij geregeld klachten over het parkeren in de wijk Lamoenenhof.
Wij begrijpen het dat het voor u niet altijd mogelijk is om uw kind met de fiets te brengen. Wij vragen
u om –wanneer u toch met de auto komt- bij de bejaardenwoningen aan de mgr. Borretlaan,
parkeerplaatsen bij ’t Kempke of in de Van Claarenbeekstraat te parkeren. Zo voorkomen wij de
verkeersdrukte in en rondom de Lamoenenhof.

Schoolfotograaf
A.s. vrijdagochtend 30 oktober komt de schoolfotograaf om de kinderen
en teamleden op de foto te zetten die op 9 oktober afwezig waren. Dit
zijn de kinderen van de groepen 6 en 7 en een aantal kinderen uit de
andere groepen die i.v.m. ziekte afwezig waren. Ook worden de
broer/zusfoto’s dan gemaakt van de kinderen die de vorige keer afwezig
waren.

Tandartsbus
Op dinsdag 3 november en van dinsdag 10 november t/m vrijdag
13 november staat de tandartswagen van Jeugdtandverzorging
Mondzorgvoorkids voor het gebouw. Wilt u op deze dagen elders
parkeren omdat een groot gedeelte van de parkeerplaatsen die dagen
zijn gereserveerd voor de tandartswagen?

2
Moet Je Weten / Bs “de Bogaard”/ Stationssingel 10 / 5371 BB Ravenstein

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 5

27 oktober 2020

Nieuws uit de groepen
Groep 6
We ontvingen een berichtje dat we in de nieuwsbrief stonden van de internationale school in ZuidAfrika, de vorige school van onze leerling Karsten. Hieronder een link naar die nieuwsbrief. We kijken
uit naar de video chat met onze vrienden in Cape Town aanstaande vrijdag.
https://blouberginternational.co...tch-friendships/

Groep 7

Het is bepaald: Isis is de voorleeskampioen van groep 7! Ze mag door naar de regionale finale in de
bibliotheek. Complimenten voor Isis en alle andere voorlezers, het was een spannende strijd.
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Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vinden uw kind en u
het leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met vermelding van de
prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan Linda van der Voet.

Informatie van derden
In het wandfolderrek is allerlei informatie, zoals typeopleidingen enz. Wilt u informatie? Vraag dan uw
kind of hij/zij de informatie uit het wandfolderrek wil halen. Hieronder treft u ook allerlei flyers aan
van een typeopleiding, jeugdactiviteiten enz.
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