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Verjaardagen:
Tom (groep 7-8) en Tim (groep 3-4),
gefeliciteerd!

Jubileum
Dinsdag 11 december staat in het teken van het 50-jarig bestaan van de naam van onze
school meester Gijbels. ’s Morgens rond kwart voor 9 hopen wij de nieuwe vlag te kunnen
hijsen in het bijzijn van de dochter van meester Gijbels. De directeur houdt een toespraakje
en we gaan het schoollied zingen. Daarna krijgen de middenbouw- en bovenbouwleerlingen
een gastspreker in de klas die komt vertellen over het leven in de jaren 60.
In de koffiekamer is dan ook een kleine expositie ingericht, die U mag komen bekijken.
Spullen voor de expositie
Heeft U nog leuke spullen uit de jaren 60 te leen voor onze expositie? Laat het me weten.
Alvast dank namens het team, juf Sabine: s.rikkink@veldvest.nl
Nieuws uit groep 1-2
Afgelopen maandag zijn we met de hele groep naar de pastorie gelopen en hebben we de
pastoor toegezongen omdat hij vorige week vrijdag jarig was.
Inmiddels zijn de volgende klanken en het daarbij behorende letterteken aangeboden
rondom het thema Sinterklaas: de oe van oefenen; de p van piet; de ou van oud; de m van
maan en de komende 2 weken komen daar de e van engel en de h van herder nog bij.
De afgelopen periode hebben veel kinderen schoenen gekregen met veters. Op school
oefenen we het strikken maar het zou ook fijn zijn als u thuis ook even de tijd neemt om met
uw kind het strikken te oefenen.
Gisteren zijn we door de Sint verrast met een heleboel cadeautjes voor in de klas zoals lego,
spelletjes, een strijkijzer en strijkplank en een nieuwe kassa want de oude was stuk. We
danken Sint daarvoor hartelijk.
Nog ruim twee weken en dan is het kerstvakantie. De komende weken besteden we
aandacht aan het kerstfeest.
Reflection Day
Afgelopen weekend is de verkeersactie Reflection Day weer van start gegaan. Wat goed om
te zien dat er veel kinderen met het reflecterende hesje aan naar school komen! Hopelijk
worden ze ook gebruikt als kinderen na schooltijd of in het weekend op de fiets of te voet op
pad gaan. Zo vallen ze goed op als verkeersdeelnemer!
Stuur de foto’s naar info@reflectionday.nl de kinderen maken kans op leuke prijzen!

Van de organisatie van Reflection Day hebben we gehoord dat er vanuit Knegsel al veel
foto’s zijn doorgestuurd: GA ZO DOOR!

MR/SR:
Woensdag 28 november is er vergadering geweest van de MR/SR. Binnen de MR/SR
bespreken we met de oudergeleding en personeelsgeleding de beleidsmatige ontwikkeling
van de school.
Deze vergaderingen zijn open; u bent als ouder van harte welkom om als toehoorder een
vergadering bij te wonen. U kunt dit middels een mailtje laten weten aan de voorzitter van
de MR/SR; Martijn Kumeling ( mghkumeling@gmail.com ).
De volgende vergaderingen zijn op:
Woensdag 23 januari 2019
Woensdag 20 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 22 mei 2019
Alle vergaderingen starten om 19.00 uur en vinden plaats op school.
Tot ziens!
Fruit
Zo vinden wij regelmatig appels terug in de prullenbak.
Als kinderen stukjes appel eten uit een bakje zien we vaak
dat ze wel op zijn.
Tip: geef de appel gesneden mee!

