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Lootjes trekken
Op vrijdag 11 november worden er ’s middags
weer lootjes getrokken in de groepen 5/6, 6/7
en 8. De lootjes zullen anoniem zijn zodat het
tot 5 december spannend blijft wie jouw
surprise gemaakt heeft.
Het is de bedoeling dat er door ieder kind
(met hulp van ouders, opa’s, oma’s…) een
leuke surprise gemaakt wordt. Het cadeau dat
erin verstopt wordt mag €5,- kosten. En
natuurlijk hoort hier een leuk gedicht bij! We
zijn benieuwd wat er allemaal voor moois
geknutseld gaat worden. Om dat goed te
kunnen bekijken is er vrijdag 2 december een
surprise tentoonstelling, zorg dus dat je
surprise dan af is.
Veel succes en plezier alvast!

10 minuten gesprekken
In de week van 21 november zijn de 10 minuten
gesprekken. U krijgt binnenkort een uitnodiging
voor het gesprek.

Wist je dat
Vandaag om 18:00 gestart wordt met het Sinterklaas
journaal en zaterdag 12 november Sinterklaas
aankomt in Maassluis?

Schoolplein
Wij hebben goed nieuws: de intentieverklaring
van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is
binnen voor fase 2 en 3! Dit betekent dat we
een stuk van het bos bij het groene schoolplein
kunnen gaan betrekken doordat een deel van
het hek verdwijnt. We gaan met het ZHL in
gesprek over hoe wij dat stuk bos gaan
begrenzen en gebruiken.
De volgende stappen zijn nu:
 Fondsenwerving en sponsoracties om
€40.000,- (fase 1 kostte €20.000,-) bij elkaar
te krijgen voor fase 2 en 3.
 Exacte invulling voor het verbinden van het
schoolplein met het Mildenburgbos. Alleen
het hek ertussenuit is natuurlijk niet
voldoende.
Wij houden u op de hoogte.
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Mildenburg-Halloween
Vorige week hebben heel veel kinderen met ouders
gezamenlijk de “MIldenburg-Halloween tocht” gelopen, op
het schoolplein of door het bos. Voor alle leerlingen was dit
een unieke ervaring waarop ze met veel plezier op terugkijken.
Alle hulpouders en ouderraad bedankt namens alle kinderen
en leerkrachten.
Het was weer top!

Schoolfruit
Vanaf maandag 7 november ontvangen wij voor
ongeveer 20 weken drie porties groenten en fruit
per leerling per week. Op deze manier eten sommige
kinderen meer fruit en groente. Naast het eten van
fruit en groente wordt de kennis van kinderen
hierover spelenderwijs vergroot met behulp van een
aantal lessen.
Luizen
Op vrijdag 18-11-2016 is er een extra
controle, het verzoek om het haar van uw
dochter in een staart te doen.
De nieuwe luizenzakken zijn betaald van de
opbrengsten van oud papier en kleding.
Bedankt voor het verzamelen daarvan!

Helpt u mee
Met het verzamelen van glazen potjes, wc-rollen en
restjes triplex (voor figuurzagen). Alvast bedankt!

