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KALENDER 2019
25-11 MR
28-11 viering groep 5/6
2-12 koffie inloop
5-12 Sinterklaas
6-12 studiedag alle
kinderen vrij!
➢ 19-12 kerstviering
➢ 20-12 alle kinderen om
12.00 uur vrij!
➢ 23-12 start
kerstvakantie
➢
➢
➢
➢
➢

november 2019

DIRECTEUR-BESTUURDER
Obs de Windhoek is één van de 16 scholen van stichting
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO-WBR).
Dhr. Ad Goossens is directeur-bestuurder van onze stichting maar
heeft aangegeven deze functie neer te leggen en wat minder uren
te willen gaan werken. Jan Veenker zal vanaf 1 december a.s. de
functie van directeur-bestuurder van stichting OBO-WBR
overnemen.

SINTERKLAAS
Op donderdagochtend 5 december komt Sinterklaas met zijn
pieten een bezoek brengen aan onze school. Zij verzorgen een
pietenshow voor alle kinderen van de Windhoek. Na de
pietenshow komt Sinterklaas nog even in alle klassen kijken.
Groep 5 t/m 8 hebben deze dag de surprises.

VERJAARDAGEN
Wij willen alle jarigen van
november (nogmaals) van harte
feliciteren:
Hazar (groep 8) en Brandon
(groep 7).

In de middag staat er voor iedere groep een leuk programma op
de planning. We kijken al uit naar een hele gezellige Sinterklaas
viering.

AANWEZIGHEID DIRECTIE
MUZIEK
De muzieklessen van juf Marit
zijn van start gegaan. Iedere
maandagmiddag krijgt iedere
groep een half uur muziekles.
Muziek bestaat uit een blok van
10 lessen. De eerste 4 lessen
zijn in november en december.
De overige 6 lessen zullen in
januari en februari gegeven
worden.

De komende periode zal ik halve dagen aanwezig zijn op school.
Dit zal voornamelijk de ochtenden betreffen.
Ik volg een intensief revalidatietraject voor ontstane klachten na
een operatie. Ik hoop dat het herstel spoedig zal verlopen en ik op
korte termijn weer volledig aanwezig kan zijn.
Mocht ik niet aanwezig zijn dan kunt u terecht bij de leerkrachten
of kunt u mij bereiken via de mail d.dekoeijer@obsdewindhoek.nl.

LEERLINGENRAAD
De eerste vergadering van de leerlingenraad is een feit.
De ideeënbus zat vol met brieven aan de leerlingenraad. Deze
hebben wij aandachtig gelezen en besproken.
De leerlingenraad heeft een aantal onderwerpen uitgekozen waar
we de komende vergaderingen over gaan praten en onderzoek
naar gaan doen.
-

WELKOM
In november start Abigail in
groep 2 en Micah in groep 5.
Wij wensen hen heel veel speelen leerplezier toe op
De Windhoek.
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moestuin
conditie van het voetbalveld
schoolplein groep 5 t/m 8

Na iedere vergadering zal de leerlingenraad een stukje schrijven
zodat u goed op de hoogte blijft.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van de
Windhoek
Denise de Koeijer

Een kleine school met een groot(s) karakter!
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