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ALGEMEEN
Agenda
10 november:
24 november:
27 november:

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

VERJAARDAGEN
November
Dag

Naam

Groep

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

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)

7
1-2A
5
4
8
5
1-2A
4
6
5
8
8
4
1-2A
6
1-2B
3
3
3

Mail Veilige omgeving
Op 2 november heeft u van ons een e-mail ontvangen over een enquête veilige omgeving. Een
enquête waarin u wordt gevraagd hoe u de verkeerssituatie rondom Horizonschool Morgenster
ervaart. Indien u de enquête nog niet heeft ingevuld, dan stellen wij het op prijs als u dit alsnog wilt
doen.
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Gevonden voorwerpen
In onze bak met gevonden voorwerpen blijft het nodige liggen. Naast onderstaande jassen en vesten
ligt er nog veel meer in. De bak gaat deze week de groepen langs en hopelijk komt het een en ander
dan weer terug bij het betreffende kind. Herkent u nu al iets van onderstaande foto’s, attendeer uw
kind er dan op, zodat hij/zij het uit de bak kan halen, of stuur dan even een mail aan Linda van der
Voet, l.vdvoet@optimusonderwijs.nl. Volgende week gaan de overgebleven kledingstukken in de
kledingcontainer.

Plastic doppen voor St. Hulphond
Noor de Bruijn, moeder van Jonas (gr. 7) en Kris (gr. 5) spaart al enkele jaren harde
plastic doppen voor Stichting Hulphond. Bij elke kilo ontvangt de Stichting Hulphond een
vergoeding om de pups op te leiden tot hulphond. Een gemakkelijke manier om een goed
doel te steunen en daarnaast wordt ook nog eens het milieu gespaard.
Heeft u doppen (bijv. van zuivelpakken/plastic sapflessen), geef ze dan in een zak mee aan
uw kind. De bak waar de doppen in kunnen, staat naast de balie van Linda (adm.).
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B (uit de Parro app van 5-11-2020)+5
We maakten vandaag een herfstwandeling met een herfstbingo. We vonden niet alles. Wel zagen we
paddenstoelen, eikenbomen en berk en .... en klimboom. Dus er is ook lekker even gespeeld.

Groep 3 (uit de Parro app van 6-11-2020)

Kijk eens aan, geheel groep 3 is aan de bouw geslagen. De kinderen wisten het antwoord niet, dus
hebben we samen het raadsel opgelost. In welk blok kun je wonen? Een kubuswoning. In de middag
zijn we huizen gaan tekenen en bouwen. Van leidingen leggen, muren metselen tot stroom schakelen
om een lamp te laten branden. Wat waren deze bouw experts druk aan het werk.

Groep 7 en 8 besteedt tijdens de Week van de Mediawijsheid (van 5 tot en met 13 november) extra
aandacht aan mediawijsheid. Ook ouders kunnen hieraan meedoen! Met MediaMatties gaan
kinderen en ouders thuis op een uitdagende manier in gesprek over gamen, sociale media en internet.
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Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vindt uw kind 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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