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Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 10 november was het nationaal schoolontbijt bij ons op school. In de units
waren er mooie buffetten gemaakt waar de kinderen hun eigen ontbijt konden
samenstellen. De grote verrassing was de chocopasta van pastinaak. Wellicht heeft uw
zoon/dochter er thuis over verteld! Op de blogs van de leerkrachten heeft u kunnen zien hoe
gezellig het sfeertje was.

Zuivel op school
Vanaf maandag 7 november zijn we gestart
met het uitdelen van de schoolzuivel. De
eerste drie weken wordt er melk gebracht. In
de vierde week krijgen de kinderen yoghurt!

Kledingcontainer
Vanaf deze week staat er bij de school een kledingcontainer.
In deze container kunnen ouders en andere betrokkenen bij
de school hun oude bruikbare kledingstukken, textiel en
schoenen in afgesloten zakken doen.
De inhoud gaat via het bedrijf JMJ naar mensen die de
kleding nog goed kunnen gebruiken. Met deze actie verdient
de school een bijdrage dat we gebruiken voor het
schoolreisje.
U vindt de container achter het blauwe hek naast de
hoofdingang en wordt wekelijks gelegd. Bij het brengen en
halen van uw kind(eren) kunt u de zak met oude kleding in
de container doen. Mocht het hek gesloten zijn, bel even aan
en wij maken het hek open.
We hopen met z'n allen dat we op deze manier een mooie
opbrengst kunnen realiseren.

Verlofaanvragen

Binnen Mosalira is er gewerkt
aan een nieuw formulier t.b.v.
verlofaanvragen.
Op deze wijze wordt er op alle
scholen van Mosalira gewerkt
met hetzelfde verlofformulier.
Daarbij hoort ook een
stroomschema waarbij u kunt
zien wanneer u verlof kunt
aanvragen.
De afbeelding hiernaast is
natuurlijk niet goed te lezen.
Maar de leerkrachten en bij de
administratie is een leesbare
versie te krijgen. Maar ook op
de website kunt u het formulier
terug vinden bij praktische
informatie, verlofaanvraag.
Het verlofformulier is ook bij de
administratie op te vragen.

Sinterklaas op school
Op 5 december zal Sinterklaas een bezoek
brengen aan onze school. De goed heiligman
zal door de school lopen en komt bij groep A
t/m C in de klas. De andere klassen zullen een
gezellige dag hebben met leuke activiteiten.
Specifieke info van de klas wordt via de
leerkracht met de ouders via SchouderCom
gedeeld.

Studiedag 6 december
Na een spannende dag met Sinterklaas op
school, is het voor de kinderen even een
dagje uitrusten.
Op 6 december hebben we een studiedag en
mogen de kinderen lekker thuis uitslapen en
spelen.

Opknappen rijbaan bij school
Het gaat echt gebeuren! De gemeente gaat de kuilen en gaten in het onverharde deel van de
weg bij de school aanpakken. Op 5-6-7 december zijn er werkzaamheden. Hoe e.e.a.
georganiseerd gaat worden laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Kerstmarkt 21 december '22
Na een succesvolle voorjaars markt is het nu weer tijd voor een sfeervolle kerstmarkt. Alle
voorbereidingen zijn in volle gang en op woensdag 21 december is het zover.
De kinderen zijn onder begeleiding van hun juffrouw/meester volop bezig om weer mooie
versieringen en spulletjes te maken. U komt toch zeker ook?

Reserveer alvast deze datum in uw agenda. Meer informatie volgt nog.

