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Margriet
Vorige week kregen wij het verdrietige nieuws te horen dat Margriet Engelen is overleden. Margriet
heeft vele jaren ondersteuning geboden op onze school tijdens het overblijven. De kinderen van
groep 2-3 waar Margriet dit schooljaar een helpende hand bood, hebben allemaal een mooie tekening
gemaakt. Alle tekeningen werden gebundeld tot een boek, dit is overhandigd aan de zoon en dochter
van Margriet. Wij zullen haar aanwezigheid missen!

Kinderboekenweek
De opening van de Kinderboekenweek op 6 oktober vond plaats door middel van het opvoeren van
een ludieke act. Meester Alessandro speelde zijn rol als quizmaster met verve. De kinderen mochten
beroepen raden die daarna werden uitgebeeld door juffrouw Lonneke. Als afsluiter las meester
“Patrick van Loon” een stukje voor.

Kinderburgemeester
Op donderdag 7 oktober kwam het heuglijke nieuws naar buiten
dat Lars Boonen de nieuwe Kinderburgemeester van de gemeente
Maasgouw wordt. Hij volgt Xant Veugen op die naar een andere
gemeente verhuist en daarom aftreedt.
Morgen, woensdag 20 oktober volgt de officiële installatie.
Wij zijn trots op het feit dat wij een heuse burgemeester in ons
midden hebben en wij wensen Lars een mooie burgemeesters
loopbaan toe.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 4 november organiseren wij weer het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen worden
getrakteerd op een smakelijk, gezond ontbijt met uiteraard weer heerlijk brood van bekker Dukers!

afscheid
Tot onze grote spijt moeten wij u laten weten dat meester Thom (groep 5) per 1 december onze
school gaat verlaten. Niet uit onvrede, maar hij kan gaan werken op een andere school buiten ons
bestuur dichter bij zijn woonplek.
Er is op het vertrek van Thom geanticipeerd en is er via de website en diverse social media kanalen
van INNOVO de vacature uitgezet voor onze school. In verband met het lerarentekort in het
basisonderwijs willen wij u vragen om uw connecties aan te spreken en vrienden, bekenden of buren
te bewegen te solliciteren. Mocht u meer informatie willen ontvangen, kunt u contact (laten) opnemen
met Jeroen Tholen via het telefoonnummer van school (0475-462321) of via zijn
mailadres: jeroen.tholen@innovo.nl

Stop! Licht!
Vandaag krijgen de groepen 3, 4 en 5 een voorstelling aangeboden in het kader van
verkeersveiligheid. Rood, Oranje en Groen wonen samen in het stoplicht. Ze zorgen ervoor dat de auto’s,
de fietsen en de mensen die lopen op straat veilig kunnen oversteken. Maar dan gaat er ineens van alles
mis op de weg… Tijdens deze leerzame en interactieve theatervoorstelling lossen de acteurs met behulp
van de kinderen problemen in het verkeer op. Spelenderwijs leren de kinderen regels en afspraken
rondom het verkeerslicht. Daarnaast komen er ook andere verkeerszaken aanbod, allemaal met een flinke
dosis humor.

kriebelen
Op maandag 1 november, direct aansluitend aan de herfstvakantie komt het kriebelteam weer in
actie. Wilt u er voor zorgen dat uw kind deze dag geen gel gebruikt en dat lange haren niet worden
ingevlochten? Met dank namens het kriebelteam.

gezocht
Voor een aantal workshops tijdens de creamiddagen die medio november starten zijn we op zoek
naar eierdozen en wc rolletjes. Kunt u ons helpen?

vrij
Morgen, woensdag 20 oktober is een studiedag voor iedereen die werkzaam is voor Stichting
INNOVO. De kinderen zijn vrij van school.

herfstvakantie
In verband met de herfstvakantie is de school gesloten van maandag 25 tot en met vrijdag 29
oktober. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!

