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De jarige van de komende week
Stan
Agenda
1 november
Muziekles gitaar groep 7-8
1november
Djembéles groep 3 en 4
3 november
Nationaal Schoolontbijt
3 november
Djembéles groep 3 en 4
8 november
Muziekles gitaar groep 7-8
8 november
Klankbordgroep 20-21 uur
10 november
Djembéles groep 3 en 4
11 november
Muziekles blaasinstrumenten groep 5-6
11 november
Sint Maarten
11 november
Muziekles groep 1-2
12 november
Muziekles groep 1-2
18 november
Muziekles blaasinstrumenten groep 5-6
19 november
Muziekles groep 1-2
22 november
Muziekles gitaar groep 7-8
24 november
Djembéles groep 3 en 4
25 november
Muziekles groep 1-2
25 november
Concert groep 1-8 ( 12.45 -13.45 uur)
2 december
Surprisetentoonstelling
3 december
Sinterklaasfeest: alle leerlingen om 12 uur vrij
U kunt de activiteiten ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Nationaal schoolontbijt
Wat was het gezellig op school afgelopen woensdagochtend. In het kader van een gezonde
schoolactiviteit smikkelden alle kinderen van een heerlijk ontbijt! Gezamenlijk eten is een feestje!
Kinderen en leerkrachten genieten hiervan! De foto’s hiervan vindt u in de ouderapp.

Sint Maarten
Volgende week donderdag is het Sint
Maartenfeest. Gelukkig staan de
maatregelen ons veel toe en kunnen de
kinderen net als anders langs de huizen
met hun mooie lampion. De oudste
leerlingen zullen met de collectebus
rondgaan. De opbrengst is half voor de

OV en half voor de school. De OV wil het gebruiken om het schoolplein verder te gaan “vergroenen”.
Het goede doel van de school wordt bepaald door de leerlingenraad, uiteraard in overleg met hun
klasgenoten. Dit jaar willen ze de opbrengst schenken aan KIKA.
In verband met de huidige coronaperikelen is er één kleine aanpassing: Als de kinderen bij school
aankomen mogen zij, samen met de begeleiders van het groepje die in het overzicht genoemd
worden, naar binnen. Ouders die meelopen en niet als begeleider genoemd worden in het bijgaande
overzicht, worden verzocht even buiten te wachten.
Ook zullen de groepjes niet meer allemaal in de middenruimte worden ontvangen. Ieder groepje
krijgt in een lokaal warme chocolademelk en een koekje. Er kunnen maximaal 2 groepjes in een
lokaal. Beide kleine aanpassingen nemen we om de kans op overdragen van besmettingen zoveel
mogelijk te verkleinen.
De leerlingen van groep 8 gaan in de ochtend van de 11e november samen met de OV het dorp door
om de verschillende houdbare voedselproducten die langs de weg of bij de deur staan op te halen.
Na het verzamelen zullen ze de goederen naar de voedselbank brengen. Vorig jaar was dit een groot
succes. Dit weekend worden de briefjes hierover in het dorp bezorgd.
In de bijlage bij deze weekinfo vindt u de indeling voor Sint Maarten.

Mededelingen van de leerlingenraad
De leerlingenraad heeft twee nieuwe leden: Lynn(gr 8) en
Sanne (gr 5)
En we hebben gelijk de volgende dingen besproken.
We zijn met verkeersborden bezig, die komen eraan.
We zijn een goed doel aan het bedenken voor Sint Maarten.
De opbrengst gaat door de helft, de ene helft gaat naar een
goed doel en de andere helft
naar de school (oudercommissie).
Joep & Lynn

Novembermaand-Muziekmaand
Eens in de twee jaar is er op de Tjongeling in november regelmatig een
kakafonie van geluiden te horen! Gedurende vier weken krijgen alle
groepen muzieklessen van een echte muziekleraar en met echte
instrumenten. Ook een aantal teamleden leren om op de gitaar te
spelen. Deze week zijn in alle groepen de muzieklessen losgebarsten. Op
25 november kunt u hun kunsten bewonderen. Dan geven we vanaf
ongeveer 12.45 uur tot ongeveer 13.45 uur een echt concert! Dit wordt
gehouden in het MFA. In ieder geval mag één van de ouders ( of één opa
of oma) aanwezig zijn. Mochten de maatregelen en de beschikbare
ruimtes in het MFA het toestaan om meerdere personen per gezin toe
te laten, dan hoort u dat nog van ons.

Klankbordgroep
A.s. maandag komt van 20-21 uur de klankbordgroep bijeen. Mocht u nog belangstelling hebben om
deel te nemen, dan bent u van harte welkom!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 11 november 2021

