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AGENDA
do.
Online 10-minuten
19/11 gesprekken
vr.
groep 5B zwemt
20/11 groep 8B zwemt
vr.
groep 4A/4B zwemt
27-11 groep 6A zwemt
vr.
Sinterklaasfeest op
04-12 school.

site: www.bs-decaegh.nl

Decem ber f eest en :
Sin t er k laas:
Vol verwachting klopt ons hart......
We kunnen de activiteiten die we in de
Sinterklaasperiode plannen door laten gaan; e.e.a.
wel in aangepaste vorm.
Sint zal met zijn Pieten op vr ijdag 4 decem ber een
bezoek aan De Caegh brengen. We zullen dit
schooljaar om ca. 8.35 / 8.40 uur vanaf de
balustrade aan de achterkant van de school met de
kinderen naar de Sint zwaaien. We verwelkomen de
Sint en zijn Pieten deze keer niet op het schoolplein.

KERST:
Kerst vieren wij dit schooljaar op De Caegh op een andere wijze.
Aan passin g op don der dag 17 decem ber :
De schooltijd is op deze dag hetzelfde als op een reguliere donderdag, dus van
8.25 / 8.30 t ot 14.00 u u r (hele dag). Dit in tegenstelling tot de aangepaste
schooltijd die in de schoolgids staat vermeld. De k in der en gaan op don der dag
17 decem ber ook 's m iddags n aar sch ool (t / m 14.00 u u r ) en n iet 's avon ds.
We houden dit schooljaar (helaas) geen kerstdiner in de avonduren.
We organiseren op donderdag 17 december om 8.30 uur een kerstontbijt in de
groepen (meer info. hierover volgt). Aansluitend gaan we kijken naar de
kerstmusical "'t Mooiste Geschenk."

AANM ELDING NIEUWE LEERLINGEN
De komende maanden gaan we in kaart
brengen

met

hoeveel

groepen

we

volgend schooljaar kunnen starten. We
willen graag op tijd aan kunnen geven
hoe

de

groepsindeling

er

volgend

schooljaar uit ziet. Voor ons is het
belangrijk om te weten welke kinderen er
tussen nu en 1 oktober 2021 4 jaar
worden en bij ons op school willen
komen. Wij willen u daarom vragen niet
te lang te wachten met de inschrijving
van

uw

(nog

niet

schoolgaande)

kinderen. Een inschrijfformulier kan bij

Heeft

u

buurtgenoten,

vrienden,

kennissen, familie met een kind in
dezelfde leeftijdsgroep? Wilt u hen er
dan op attenderen dat zij bij ons een
afspraak kunnen maken voor een
rondleiding zodat ze de school in

de directie worden opgehaald. Ook is het

werking kunnen zien?

mogelijk om uw kind via de website in te

Zij kunnen hiervoor een afspraak
maken via:
directie.decaegh@skowf.nl

schrijven (www.bs-decaegh.nl).

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN HARTE!

of bellen met de school: 0226-451375

22-11 Liv Bijvoet 1/2A
25-11 Brend van Stralen 8B
27-11 Amy Blankendaal 8A
28-11 Seven Appel 5B

M R JAARVERSLAG

30-11 Luuk Burgstra 1/2A
30-11 Isa Neefjes 3B
02-12 Bo Koppes 6A

In de bijlage vindt u het jaarverslag
van de medezeggenschapsraad van
schooljaar 2019-2020.

VOORLEESWEDSTRIJD
Vrijdagmiddag 13 november was de
speelzaal gevuld met de leerlingen
van de groepen 7 en 8. Na
spannende voorrondes in de
klassen, vond hier de finale plaats
van de voorleeswedstrijd 2020.
Achtereenvolgens
kwamen
de
finalisten van de voorleeswedstrijd
op het toneel: Nikki, Merel, Sterre
en
Mendel.
Op
de
deftige
voorleesbank lazen zij hun goed
voorbereide fragmenten voor in de
microfoon. Deze fragmenten waren
goed gekozen en werden met
duidelijke toelichting en mooie
leestechniek
voorgelezen.
De
leerlingen in de zaal waren geboeid
en leefden echt mee. De jury,
bestaande uit Sep, Pien, meneer
Hans
en
meneer
Paul,
beraadslaagde na afloop over de
wedstrijd. Alle punten werden
opgeteld en 'tops' voor de lezers
werden
verzameld. Voor
alle
finalisten
waren
daarna
complimenten en nog een groot
applaus! Winnaar van De Caegh
werd Merel! Zij mag de school
vertegenwoordigen in de volgende
regionale ronde. Merel, nogmaals
hartelijk gefeliciteerd en alvast veel
succes!

OUDERBIJDRAGE 2020-2021

Dit schooljaar hebben we bij u de
volledige ouderbijdrage per leerling in
rekening gebracht. Meerdere schoolse
activiteiten
worden
vanuit
de
ouderbijdrage bekostigd.
Denk aan: het schoolreisje, excursies,
Sinterklaas, Kerst, Pasen en culturele
activiteiten (zoals bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek
en
het
schoolproject).

Een groot deel van de ouderbijdrage
wordt elk schooljaar gebruikt om het
schoolreisje te financieren.
Als blijkt dat we aan het einde van dit
schooljaar niet op schoolreis kunnen
(waar we voorlopig wel van uit gaan),
zullen we gaan kijken of we ouders
kunnen gaan compenseren in de
ouderbijdrage.

