Nieuwsbrief november 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Welkom op de Singel!
Wij heten de nieuwe leerlingen welkom en wensen hen veel leerplezier toe op de Singel.

Luizencontrole
Op woensdag 2 november vindt weer de luizencontrole plaats.
Die dag dus liever geen vlechtjes en gel in het haar.

Inloopmomenten
Op woensdag 9 november van 8:30 tot 9:00 uur en vrijdag 11 november van 14:00 tot 14:30
uur zijn de inloopmomenten.
U kunt in de klas(sen) van uw zoon/dochter een kijkje nemen.
Het inloopmoment van woensdag is voor de groepen 1 t/m 8.
Het inloopmoment van vrijdag is voor de groepen 3 t/m 7.

10 minuten gesprekken
Op dinsdag 15 november en donderdag 17 november vinden voor de groepen 1 t/m 7
de 10-minuten gesprekken plaats.
De gesprekken vinden plaats tussen 15:00 een 18:00 uur met de leerkracht die op die dag
werkt.
Wanneer u zich inschrijft (hierover later meer via parro) hoeft u zich maar voor één dag in te
schrijven.
De gesprekken zijn niet verplicht.

Studiedag
Op woensdag 23 november hebben de leerkrachten een studiedag.
De kinderen zijn die dag vrij.

Kleding- en speelgoedbeurs
Vrijdag 7 oktober jl. heeft de traditionele kleding- en speelgoedbeurs plaatsgevonden op de
Singel. Ondanks de gezelligheid en de grote inzet van de vrijwilligers, merken we dat de
opbrengsten steeds meer teruggelopen. Dat heeft ons doen besluiten om te stoppen met de
beurs.
We willen hierbij iedereen bedanken die trouw al die jaren spullen hebben aangeleverd en de
beurs hebben bezocht. Een speciaal bedankje gaat uit naar alle vrijwilligers die met veel
inzet en toewijding de beurs hebben georganiseerd.

Verkeer
Een verzoek aan ouders die de kinderen via het zebrapad/bruggetje naar school brengen:
Het komt vaak voor dat fietsen recht voor het zebrapad en op het bruggetje worden
geparkeerd.
Hierdoor hebben de kinderen geen plaats om over te steken én ze kunnen niet zien of er
ander verkeer aankomt. Dit betekent ook dat automobilisten de kinderen niet goed kunnen
zien.
Dit alles zorgt voor onveilige situaties, zeker nu het in de ochtend steeds donkerder gaat
worden.
Verzoek is dan ook om de fietsen zodanig te plaatsen dat het voor de kinderen een veilige
plaats is om over te steken!

Oproep werkgroep verkeer
De werkgroep verkeer houdt zich bezig met het organiseren van verkeersactiviteiten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan streetwise en het controleren van fietsverlichting.
Ook voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school, zoals in het stukje
hierboven beschreven.
De werkgroep is redelijk uitgedund en kan wel wat versterking gebruiken!
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar juf Helma: h.kannekens@dewaarden.nl

Sint op school
Op maandag 5 december brengt Sinterklaas traditiegetrouw een bezoek aan de Singel. Op
deze dag is het niet nodig om een pauzehap mee te nemen, maar de lunch moet wel
meegenomen worden. De kinderen van groep 6 t/m 8 mogen hun surprises in de klas zetten
en dan terug gaan naar het plein want, we ontvangen de Sint en zijn Pieten met zijn allen op
het grote plein om 08:30. U bent van harte welkom om te komen kijken en de Sint welkom te
heten.

L!CHT… doe je mee?
Op zaterdag 17 december van 16:00 tot 17:00 wordt de kindermatinée L!CHT weer gevierd
in de Koepelkerk.
Dit jaar krijgen de kinderen die dat leuk vinden een rol in deze kerstvoorstelling. Dus behalve
dat we u vragen om 17 december alvast in de agenda te zetten, ook de vraag of uw
kind(eren) het leuk vindt/vinden om mee te werken aan LICHT.
Kinderen die dit leuk lijkt, of die wel benieuwd zijn of dit iets voor hen is, zijn welkom om op
zondag 13 en 20 november om 9:45 naar de Gaard (Voorstraat 40) te komen. Daar vertelt
de organisatie wat de opzet zal zijn, waar het verhaal over gaat en welke rol gespeeld kan
worden. Ook wordt er dan meteen geoefend natuurlijk.
Om 11:15 kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
Wel graag even aanmelden voor 11 november via mail (corabaan@outlook.com) of app
0648275684.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Cora Baan of Margaritha van Houten.
Wees welkom!

Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijven er voorwerpen (bekers, tassen) en kleding achter op school.
Dit wordt verzameld in een bak. Deze bak staat in de teamkamer.
Mist u of uw zoon/dochter iets, kijk gerust even binnen.

Communie
Kinderen uit groep 4 met (ouders met) een katholieke achtergrond kunnen in 2023
hun Eerste Heilige Communie doen.
Dit kan in de kerk in Fijnaart, Zevenbergen of Zevenbergschen Hoek.
Wilt u uw kind aanmelden of wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar juf Helma:
h.kannekens@dewaarden.nl

Verjaardagen
Wij wensen alle kinderen die in november jarig zijn een fijne dag!

