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Versieren school
De feestdagen komen er weer aan!
Een gezellig aangeklede school
hoort daar natuurlijk ook bij! Bij
deze een oproep aan alle ouders
om mee te helpen de school, in
eerste instantie, te versieren in
Sinterklaasstijl. De ouderraad
vraagt de ouders om op
zondagochtend 17 november te
helpen hiermee. De verwachting is,
dat dit tegen 12.00 uur klaar is.
Wilt u een bijdrage leveren aan het
versieren, schilderen en/of
inpakken, dan kunt u zich opgeven
via het volgende mailadres:
ouderraad.dekrullevaar@gmail.com.
Voor koffie, thee en iets lekkers
wordt uiteraard gezorgd!

Leerlingenraad verkiezingen
Eindelijk! De verkiezingen voor de
leerlingenraad komen er bijna
aan. De verkiezingen staan
gepland op 22 november. Tijd
genoeg nog om je
voorbereidingen te treffen en je
overwinningsspeech te schrijven!
Meer info volgt in de groepen zelf!

Belangrijke
data

Schoolfruit
We zijn heel blij dat we zijn
uitgekozen om mee te mogen doen
met het schoolfruitprogramma. Dit
betekent dat we vanaf volgende
week, drie dagen in de week, onze
leerlingen fruit aan kunnen bieden.
We vinden het als school heel
belangrijk dat er gezond gegeten
wordt in de pauzes. We hopen op
deze manier, de leerlingen meer
bewust te maken dat gezonde
voeding erg belangrijk is. In de mail
die over dit onderwerp is verstuurd,
leest u nog veel meer.

Naschools aanbod SSZ
Opgave peutergym, kaboutersport en Beweeg & Ontdek.
Sportservice Zwolle biedt, zoals u wellicht weet, verschillende
naschoolse activiteiten aan. Op dit moment is er weer een start gemaakt
met verschillende sportieve activiteiten voor de jongste kinderen. Op de
volgende site kunt u kijken wat, waar en wanneer deze activiteiten
worden aangeboden: www.sportservicezwolle.nl/sportkalender
Hier kunt u, uw kind ook aanmelden, ook als het blok al begonnen is.
Tijdens de peutergym en kaboutersport ontdekken de kinderen hun
bewegingsmogelijkheden en leren ze hun grenzen te verleggen en
ontwikkelen ze hun motoriek.
Beweeg & Ontdek is voor kinderen uit de groepen 3 en 4 en de les vind
plaats in Sporthal Het Anker. Tijdens Beweeg en Ontdek staat elke week
een andere sport centraal waarmee uw zoon/dochter kennis gaat
maken. Door dit brede aanbod krijgen de kinderen de mogelijkheid om
te ontdekken wat de kinderen leuk vinden en welke sport het beste bij
hun past.

Bezoek PEC Zwolle vrouwen – PSV
vrouwen
Voor de wedstrijd PEC Zwolle Vrouwen tegen PSV
Vrouwen op vrijdag 22 november wil PEC Zwolle
graag weer een goed gevulde hoofdtribune (en
wellicht nog meer tribunes). PEC Zwolle Vrouwen
nodigt graag de leerlingen van alle basisscholen uit
Zwolle en de regio uit om deze wedstrijd te komen
bezoeken. Voor de kinderen is de entree gratis en
per 5 kinderen ook een gratis begeleider. Daarnaast
is er als winactie een Meet & Greet te winnen met
twee speelsters van PEC Zwolle Vrouwen. Meer info
hierover hangt op het prikbord in de gang!

