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Maandag 7 november   
Rapporten 
 
In de week van 14 tot en met 18 november worden de eerste 
rapportgesprekken gehouden. Hierbij is de volgende informatie van belang: 
 

 De rapportavond is op dinsdag 15 november 

 U ontvangt van de leerkracht een rapportbriefje waarop u uw voorkeur in kunt vullen 

 De leerkracht plant de afspraak in 

 We houden bij het inplannen van de gesprekken zoveel mogelijk rekening met de 
gesprekken over uw andere kinderen 

 Heeft u thuis nog het rapport van vorig schooljaar liggen, wilt u dit dan meegeven? 
 

Let op!!!  
Als u niet op de afspraak kunt komen of als het u niet lukt om in de genoemde 
week een afspraak in te plannen, dan verwachten wij dat u ZELF contact 
opneemt met de leerkracht van uw kind(eren). 
 

 
 
Afwezigheid meester Sven 
 
Helaas zal meester Sven (groep 7b) een aantal weken niet voor de groep 
kunnen staan. De komende periode zal daarom op maandag, dinsdag en 
vrijdag een invaller worden ingezet. Meester André blijft gewoon op 
woensdag en donderdag voor de groep en zal zorgen voor een goede 
overdracht met de nieuwe leerkracht.   
 
 

Activiteit koffieochtend 
 
Er wordt weer een activiteit georganiseerd voor de ouders. Deze activiteit 
zal plaatsvinden tijdens de koffieochtend. 

 
Wat?  : tekenen en schilderen 
Wanneer? : donderdag 10 november 
Waar?  : locatie Fazantstraat 
Hoe laat? : vanaf 08.30 uur 
 
U komt toch ook? De koffie en thee staan klaar! 
 
 
 

Herinnering Projectweek 
 
In de Projectweek van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december 
zijn de leerlingen IEDERE DAG om 15.30 uur uit. 

 
Tijdens de Projectweek zal er ook een moment plaatsvinden waarop u als 

ouder wordt uitgenodigd. Houdt u de komende nieuwsbrieven dus goed in de gaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur – Carnissedreef 

 

14.30-15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 5, 

6 en SK3: Streetdance 

 

16.00 – 17.00 SSV Aikido 

Dinsdag 8 november 

 
14.30-15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 

7, 8 en SK4: Streetdance 

 

 

Woensdag 9 november 

 

16.15-17.15 uur 

SSV Voetbal 

 

Start schoolfruit: 

Leerlingen krijgen fruit 

en/of groente van school 

 

Donderdag 10 november 

 

Koffieochtend voor ouders 

08.30 uur - Fazantstraat 

 

14.30 – 15.30 Schoolsport 

Tennis (gymzaal) en Acrofit 

(speellokaal) 

 

16.00-18.00 SSV Basketbal 

Vrijdag 11 november 
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Maandag 14 november   
Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws 

 

Schoolfruit 2016-2017 
 
Komende week starten we weer met het project Schoolfruit! Hier heeft u in 
de vorige nieuwsbrief al over kunnen lezen. De leerlingen zullen deze keer 
appel, peer en pomelo krijgen. 

 
 
 
De levering van het schoolfruit houdt in dat u alleen nog op maandag en dinsdag zelf fruit 
naar school hoeft mee te geven. Hieronder vindt u nogmaals het schema. 
 

 

Schoolfruitschema 
tot week 15 in 2017 

Maandag Zelf fruit of groente meegeven 

Dinsdag Zelf fruit of groente meegeven 

Woensdag Fruit of groente van school 

Donderdag Fruit of groente van school 

Vrijdag Fruit of groente van school 

 
 

Lekker Fit! resultaten 
 
Onlangs is in de gymzaal bij alle leerlingen de Lekker Fit! test afgenomen. Tijdens deze 
test wordt de conditie van de leerlingen onderzocht. Ook worden alle leerlingen gemeten 
en gewogen. Mocht uit de test gebleken zijn dat uw kind een ongezond gewicht heeft, 
dan ontvangt u hierover een brief van de schooldiëtiste. Zij nodigt u uit voor een gesprek. 
Vorige week heeft u in de nieuwsbrief kennis kunnen maken met onze schooldiëtiste 
Aysel. Zij is te bereiken via: 
  

Telefoonnummer 06  839 081 31 

E-mail info@dietistenpraktijkdeva.nl    

 
 

 
Sinterklaas komt naar Charlois 
 
Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer een bezoek aan Charlois. Wilt u met uw 
kind(eren) naar de intocht komen kijken, dan vindt u hieronder de informatie: 

 
Wat?  : Intocht Sinterklaas  
Wanneer? : zaterdag 19 november 
Waar?  : Charloisse Hoofd 
Hoe laat? : 10.30 uur 
Hoe?  : Sint komt aan met de boot 
En dan? : Daarna zal een optocht plaatsvinden langs de Wolphaertsbocht, de  
    Nettomarkt en Plein 1953 
Tot slot? : Is er een feestelijk ontvangst in de Middelburght om 13.30 uur 
  
 

 

 

Dinsdag 15 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 16 november 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 17 november 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 18 november 

 

 


