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Stage 4Kader.
Op het moment lopen de leerlingen van 4Kader stage. In de
docentenkamer hebben we al een aantal succesverhalen
gehoord. Hopelijk kunnen we In het volgende nummer over
de ervaringen van leerlingen lezen.

Nieuws uit de MR

Belangrijke
data:
26 en 27 november:
voortgangsbesprekingen
leerlingen lesvrij

3 en 4 december:
ouderavond vanaf 17.00

Sinterklaas en Kerstviering
Op woensdag 5 december wordt in alle klassen sinterklaas
gevierd van 13.00 tot 14.30. Daarna zijn de leerlingen vrij. Op
21 december van 8.30-12.30 is er de Kerstviering. Voor beide
activiteiten geldt dat de invulling per klas verschilt.

Gratis fruit!
Sinds twee weken is er in de pauze gratis fruit voor de
leerlingen. Dit is in het kader van ‘schoolfruit’, geïnitieerd vanuit
de Europese Unie. Gedurende 20 weken ontvangt de school 3
stuks groente en fruit per leerling. In de pauze kunnen de
leerlingen in de tosti-toko het fruit, wat elke week varieert, halen.

5 december: Sintviering
13.00-14.30
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Dhr. Hans de Vries heeft plaatsgenomen in de Deelraad van de
Daaf Geluk. Hij vertegenwoordigt de ouders van de Daafgeluk.
Wij zijn blij met deze versterking en heten Hans van harte
welkom. Er een vacature voor de leerling geleding van de
vestiging Gunning op de Daaf Geluk. De procedure daarvoor
loopt op dit moment. Als er meer dan één leerling zich
verkiesbaar stelt komen er verkiezingen.

12 december:
sectorwerkstuk
presentatie 4VMBO T
19:00-21:00

21 december:
Kerstviering leerlingen;
8:30-12:30
Rapport 1 mee.
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Water tappunt.
Nog meer goed nieuws met betrekking tot een gezonde leefstijl: sinds kort is er een
water tappunt in de school. Leerlingen kunnen hier hun flesje vullen met water. We
hopen natuurlijk dat de leerlingen goed gebruik maken van deze gezonde initiatieven!
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Gevonden voorwerpen
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Gevonden spullen liggen voortaan in de gang bij lokaal G01. Ze worden 14 dagen
bewaard, daarna gaan ze naar een goed doel. Sleutels, etuis en boeken worden bij
de conciërge bewaard.
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