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Agenda
23 t/m 28
okt
31 okt
1 nov
6 t/m 10
nov
8 nov
10 nov
13 nov
16/17
nov
22 nov
27 nov
t/m 1 dec

Herfstvakantie
Halloweenfeest Unit 3
13.30u tot 15.30u
Jaarvergadering MR + OR
Luizencontrole
Kijkdagen
Krantenactie 15.30u
Sint Maarten
Lootje trekken
Studiedagen
Krantenactie 15.30u
10-minutengesprekken
(facultatief)

Weekinfo
Gisteren was er een kijkmiddag waarbij
ouders, verzorgers, kinderen en andere
betrokken konden kijken naar al het
gemaakte werk. Fijn dat u met zoveel
aanwezig was.
Er was deze middag ook een speurtocht.
Heel veel kinderen hadden het antwoord
‘Griezel’ geraden, maar Donny is uit de
bak gevist.
Vandaag zijn de gouden Griffel en
Penselen uitgereikt. Het spannendste
verhaal werd geschreven door Noor
(groep 5) en Mohammed (1), Rayan (4),
Romy (6) en Ties (8) hebben de gouden
penseel gewonnen. Van harte
gefeliciteerd!
Wij wensen u een fijne vakantie toe.
Namens het team van de Zilvermeeuw,
Fenna van Noord

VOORZITTER MR:
Kelvin Broersen
mr@obsdezilvermeeuw.nl

VOORZITTER OR:
Rebecca Egbers
or@obsdezilvermeeuw.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad zet zich in voor een
goede prettige gang van zaken op
school. Vandaag zijn de leden van de
leerlingenraad gekozen en zijn ze
geïnstalleerd. De leden zijn Jet, Melissa,
Storm, Merel, Ezgi, Marene en Joyce. Zij
zullen dit jaar ongeveer 6x vergaderen.

Kijkdagen
We willen u graag uitnodigen om een
keer te komen kijken in de Units. Vanaf
dinsdag 31 oktober kunt u zich
inschrijven op een intekenlijst bij de
klas. De dagen en tijden zijn
verschillend.
Tijdens de ‘Week van openbaar
onderwijs’ in april heeft u ook de
gelegenheid om te kijken. Op deze
manier heeft u 2 momenten waarop u
kunt kiezen om te komen.

COÖRDINATIE TSO:
Nettie Ooteman en Miriam de Wit
Aanwezig: ma/do 8.30u - 9.00u
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATOR HOOFDLUIS:
Debby Rozemeijer
rozenperk@ziggo.nl

10-minutengesprekken
Eind november zijn er weer 10minutengesprekken. Deze 10-minuten
gesprekken zijn niet verplicht. Wij willen
u in de gelegenheid stellen om met de
leerkracht een gesprek te voeren. Wij
zullen ook zelf enkele ouders uitnodigen
waarmee wij graag een gesprek willen
hebben. Mochten er aan uw en/of onze
kant verder geen vragen zijn, dan hoeft
u zich niet op te geven.
De intekenlijst hangt vanaf 14 november
bij de klas.

Halloweenfeest (Unit 3)
Enkele kinderen uit groep 8 hadden een
‘Webkwestie’ uitgevoerd. Een van de
opdrachten was een Halloweenfeest
organiseren. Zij wilden dit erg graag
regelen en ze kregen veel kinderen
enthousiast. Het groepje kinderen heeft
alle kinderen van Unit 3 een uitnodiging
meegegeven. Op 31 oktober zal er van
13.30u tot 15.30u een Hallloweenfeest
gehouden worden met verschillende
activiteiten. Wij zijn erg benieuwd naar
het programma.

NIO (groep 8)
De NIO (Nederlandse Intelligentie voor
Onderwijs) van groep 8 is geprikt op 14
november. Op deze dag komt er ’s
ochtends een externe de NIO-toets
afnemen. De NIO-toets is één van de
onderdelen die wij gebruiken om het
advies voor het voortgezet onderwijs in
kaart te brengen.
Zwemclinic (groep 8)
Groep 8 zal dinsdagmiddag 14 november
gaan zwemmen in de Waterrakkers. Ze
moeten dan hun zwemkleding
meenemen. We vertrekken vanaf school
en zijn voor schooltijd weer terug.
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or@obsdezilvermeeuw.nl
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