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Inhoud
Belangrijke Data
10-jarig bestaan
Zuiderbreedte

Datum

Activiteit

Groep

Opmerking

Donderdag 10
november

10-jarig bestaan
Zuiderbreedte

1-8

Zie stukje

Vrijdag 11
november

Sint Maarten

1-8

Zie stukje

Dinsdag 15 en
donderdag 17
november

10-minutengesprekken

1-8

Ouders van
de leerlingen

Woensdag 16
november

Clustervergadering groep
5 t/m 8

1-4

Groep 1-4
vrij!

10-jarig bestaan Zuiderbreedte

Sint Maarten
Op tijd komen
Beweegfeest gezonde
leefstijl 0 t/m 6 jarigen
Sponsorloop
Karel Appel Project

A.s. donderdag viert de Zuiderbreedte haar 10-jarig bestaan. De
leerlingen hoeven deze dag geen fruithap en drinken mee naar school,
hier wordt voor gezorgd. Overblijfleerlingen nemen wel hun lunch mee.
Alle groepen gaan ‘s morgens naast de gewone les om beurten 45
minuten spelletjes doen.
’s Middags om 14.15 uur krijgen de bovenschoolse directeuren en de
wethouder een rondleiding.
Van 14.30 tot 15.30 uur is er een open huis, iedereen is hiervoor
uitgenodigd. Voor meer informatie: www.dezuiderbreedte.nl

Oudergesprek of
afspraak

Sint Maarten
Klassenpagina groep
7/8

Vrijdag 11 november is het weer zover: Sint Maarten!
Alle groepen hebben dit jaar lampionnen
gemaakt die tijdens het open huis van de
Zuiderbreedte al te bewonderen zijn.
Daarnaast gaan de groepen 1 en 2 vrijdag
een bezoek brengen aan zorgcentrum
Bilderdijk. Maandag zal hierover een briefje
meegegeven worden met meer informatie
De groepen 3 en 4 lopen een ronde door de
wijk. Zij vertrekken om 11 uur vanaf school.

Op tijd komen
Zou u er rekening mee willen houden dat
de leerkrachten graag op tijd met de lessen
willen beginnen. ‘s Ochtends om 8:30 uur,
’s middags om 13:00 uur en op woensdag
starten de lessen om 08:15 uur. De
leerlingen mogen 10 minuten voor
schooltijd de klas in.

Beweegfeest gezonde leefstijl voor 0 t/m 6 jarigen, kom jij
ook?
Vrijdag 18 november 2016 organiseert JOGGHoogeveen (Jongeren Op Gezond Gewicht)
een beweegfeest gezonde leefstijl voor 0 t/m
6 jarigen.
Het beweegfeest vindt plaats in het Activum aan de Sportveldenweg 2
in Hoogeveen. Kinderen kunnen tussen 15.00 – 17.00 uur bewegen op
het beweegplein, voetballen, dansen op leuke muziek, kennismaken
met the Little Tigers en vloerspelletjes doen. Diëtisten geven uitleg over
een gezonde broodtrommel en de GGD presenteert leuke gezonde
traktaties.
Bij het JOGG-team kan een smoothie
geproefd worden vol vers fruit. Deelname
is gratis en opgave is niet nodig.

Sponsorloop
Het totaalbedrag dat is opgehaald door de
kinderen is 1189,85 euro. Een deel van dit
bedrag wordt besteed aan afspeelapparatuur
voor luisterboeken. Indien mogelijk wordt het
overige geld besteed aan een tafeltennistafel
voor buiten op het schoolplein. Mocht dit niet
passen binnen het budget, dan zal er gekeken
worden naar een passende oplossing.

Karel Appel Project
Vorig schooljaar hebben alle kinderen mogen schilderen op muziek.
Van al deze mooie kunstwerken werd er een klein aantal gekozen dat
mocht meedoen aan de Karel Appel wedstrijd. De kunstwerken hebben
voor langere tijd in de Hema gehangen, zodat iedereen de schilderijen
kon bewonderen.
Van alle deelnemende kinderen heeft Zoë
Haverhoek uit groep 6 de titel Karel Appel
Junior van Hoogeveen gekregen.
Wij zullen binnenkort met de kinderen die
deelgenomen hebben aan de wedstrijd naar
de Tamboer gaan voor een prijsuitreiking en
een klein presentje.

Oudergesprek of afspraak
Op dinsdag 15 november of donderdag 17 november is het mogelijk de
leerkracht van uw zoon/dochter te spreken. Alle leerlingen hebben een
briefje meegekregen waarop u kunt doorgeven of u van deze
gelegenheid gebruik wilt maken. Graag inleveren vóór woensdag 9
november. De leerkracht maakt dan d.m.v. een briefje een afspraak
met u.
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