Agenda
15 nov.: 18.00 – 19.00 uur Tentoonstelling thema
Wereld
28 nov. : Pepernoten bakken
3 dec.: Inleveren surprise gr. 5 t/m 8
4 dec.: Sinterklaas op school
19 dec.: Kerstbakjes maken in de klas
20 dec.: Kerstviering 17.00 tot 18.30 uur
22 dec. 2018 t/m 6 januari 2019 Kerstvakantie
Verdere informatie volgt nog.

Schoolfruit
Vanaf volgende week starten we weer met
schoolfruit op de woensdag, donderdag en vrijdag.
U zou ons enorm helpen als u het fruit van de
onderbouw ’s morgens even komt snijden. U kunt
zich opgeven op het papier aan de gangdeur.

Medezeggenschapsraad
Maandag 28 oktober heeft de MR de eerste
vergadering van het schooljaar gehad. We hebben
juf Saskia verwelkomd als nieuw lid. Zij vervangt
meester Rick. De MR bestaat op dit moment uit 3
leerkrachten: juf Miranda, juf Bianca en juf Saskia
en 3 ouders: Liesbet (voorzitter), moeder van Nikki
en Maik, Karolina, moeder van Cleo en Max en
Petra, moeder van Alexia en Iskander. Meester
Fons was ook aanwezig. Tijdens zo’n vergadering
worden er diverse zaken besproken, die
betrekking hebben op het schoolbeleid. Deze keer
hebben we o.a het schoolplan, schoolregels en
AVG besproken.
Parelmoer vindt het belangrijk dat iedereen, zowel
ouders als kinderen, zich welkom en op zijn gemak
voelt binnen de school. Wij, als MR, vinden dit
uiteraard ook erg belangrijk. U mag ons dan ook
altijd aanspreken of een e-mail sturen naar
mrobsparelmoer@stichtingsom.com
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Nationaal Schoolontbijt
De kinderen hebben vanmorgen genoten van een
heerlijk schoolontbijt in de eigen klas. Het was
gezellig om met z’n allen een gezond ontbijt te
nuttigen. Fijn dat er weer ouders waren om ons te
helpen. Dank je wel!

Afsluiten thema Wereld
Donderdag 15 november sluiten wij het thema
Wereld af. Komt u tussen 18.00 en 19.00
uur allemaal naar onze tentoonstelling?
Ouders, opa's, oma's, verdere familie, kennissen...
iedereen is welkom om een kijkje te komen
nemen.

Groep 5 aan het ontbijt.
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