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MR verkiezing
Onlangs is er een oproep gepubliceerd met een oproep voor 1 kandidaat in de MR. Tot 1-11-2021 kon dit
doorgegeven worden op het mailadres van de MR. Echter het account van de MR werkt niet helemaal naar
behoren. Vriendelijk verzoek aan diegene dit zich voor 1 november kandidaat hebben gesteld en (nog) geen
reactie hebben ontvangen, zich nogmaals te melden. Dit kan naar loevestein@comprix.nl
Excuus voor het ongemak.

EU fruit (herhaling)
Vanaf woensdag 17-11-2021 tot en met vrijdag 22-04-2021 doen de groepen 1 t/m 6 mee aan het project
EU-schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen vanuit dit project in de
ochtendpauze fruit. Met EU-Schoolfruit leren kinderen om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk en lekker!
In principe hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 6 vanaf woensdag 17-11 geen fruit voor de ochtendpauze
mee naar school op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Meestal is het fruit zeer toegankelijk, indien dit
een keertje niet zo, dan laten we dit de ouders weten via Social Schools van betreffende groepen. Verder
laten we ons lekker verrassen…
Wilt u (toch) elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .

Hulpouders EU fruit
Voor het klaarmaken van het fruit hebben we hulp van ouders, verzorgers en/of pakes, beppes nodig.
Tot aan de kerstvakantie hebben we hulp genoeg voor de woensdag en de vrijdag. Heel fijn!
Voor de donderdag zou het fijn zijn dat er nog één of twee ouders,verzorgers kunnen helpen.
Opgeven kan door een bericht op Socail Schools te plaatsen, of via de mail directie.loevestein@comprix.nl
of rechtstreeks doorgeven aan fruitcoördinator Andries Brouwer.

Master Gysbert gedichtenwedstryd
Groep 8 hat op 7 oktober de foarstelling fan Master Gysbert sjoen en dernei ek meidien oan de
gedichtenwedstriid fan de Gysbert Japicx Holkema Stichting.
Trije gedichten fan groep 8 binne nomineare foar de lytse Gysbert Japicxpriis:
De Beam in gedicht fan Chris,
Wer ik fan hâld skreaun troch Sarah en
Leafde makke troch Jelka.
Trije prachtige gedichten (sjoch bijlage). Helaas hawwe se net de earste priis wûn. Wol binne we hiel grutsk
op harren (en ek op de oare bern fan groep 8, dy’t allegear in Frysk gedicht skreaun hawwe) in opstekker!
Freedtemiddei 5-11-2021 sille Chris, Jelka en Sarah mei harren famylje nei Boalsert wêr’t se yn it sintsje set
wurde. We winskje harren in soad wille ta!
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Contactgesprekken groep 1B en 2 (herhaling)
Door corona was de informatieavond dit schooljaar wederom online en was er tot nu toe weinig contact
mogelijk tussen de ouders, verzorgers en de leerkrachten. Vandaar dat de ouders, verzorgers van groep 1B
en 2 worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 16-11,
en woensdag 17-11. Intekenen gaat via Social School van betreffende groepen. Intekenen kan tot vrijdag 511, 23.55 uur.

Contactgesprekken groep 3 (herhaling)
Maandag 15-11, dinsdag 16-11, woensdag 17-11 en donderdag 18-11 zijn er contactgesprekken voor de
ouders van groep 3. De gesprekken zijn op school. Intekenen gaat via Social School van betreffende groepen.
Intekenen kan tot vrijdag 5-11, 23.55 uur. We verwachten alle ouders, verzorgers van groep 3.

Facultatieve contactgesprekken groep 4 t/m 8 (herhaling)
In november (week 46) bieden we een extra gelegenheid voor ouders en verzorgers van groep 4 t/m 8 om
met de leerkracht in gesprek te gaan over de voortgang van uw kind(eren). Dit contactgesprek is op school
en kan op verzoek van ouders en/of leerkracht plaatsvinden. In februari worden alle ouders uitgenodigd voor
een voortgangsgesprek.
Opgave: Ouders, verzorgers die graag een gesprek met de leerkracht willen, kunnen dit naar betreffende
leerkracht mailen en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt. Opgave graag voor 6-11-2021.
We verwachten dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 meegaan naar het gesprek.
Het mailadres van de leerkrachten is als volgt opgebouwd: voornaam.achternaam@comprix.nl

AAN in het donker

(herhaling)

Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed
zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta
jij aan?
1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je
fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op school met het project Veilig
op de Fiets of thuis met de online VVN Fietscheck.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist ben je beter
zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen.
Vandaag, donderdag 4-11-2021 zijn alle fietsen van groep 5 t/m 8 door vrijwilligers van VVN, in het bijzijn van
betreffende kinderen gecheckt. De kinderen hebben allemaal een ‘rapportje’ meegekregen met de
bevindingen, deze worden vrijdag (morgen) meegegeven aan de kinderen. Aandachtspunten waren met
name het ontbreken van reflectoren op de zijkant van de wielen of in de spaken en niet werkende voor –
en/of achterlichten. Het is aan de ouders, verzorgers om hier wat mee te doen. We vragen wel aan ouders
om kinderen op een deugdelijke fiets met verlichting naar school te laten komen, zodat we op dinsdag en
donderdag veilig naar de sporthal kunnen fietsen.

Verjaardagsbox - Stichting Jarige Job
Zie volgende link: https://www.stichtingjarigejob.nl/wat-wij-doen/verjaardagsbox/
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Data november
vrij. 5-11
laatste dag voor intekenen contactgesprekken groep 3 ( tot 23.55 uur)
woe. 10-11
GMR vergadering → Jeean de Groot
do. 11-11
Start Nederland leest junior voor groep 7 en 8
do. 11-11
Sint Maarten
ma. 15-11
Yvonne Welling afwezig ivm studiereis. Stefan de Lange staat voor groep 4B
week 46
Facultatieve gesprekken groep 4 t/m 8
ma 15-11, di, 16-11, woe 17-11. do. 18-11 contactgesprekken voor alle ouders, verzorgers van groep 1B, 2 en 3
di. 16-11
Gastles Mediawijsheid groep 8 door Marije van Woerden (GGD)
do. 18-11
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
ma. 22-11
Onderzoek negenjarigen door verpleegkundige GGD, uitnodiging wordt door de GGD aan betreffende
ouders, verzorgers gestuurd.
di. 23-11
Pietenspelen groep 1 / 2 in de Skâns, meer info volgt
groep 5 en 6 gymmen in Kortezwaag
di. 23-11
Groep 7 en 8 gaan naar Het Rijksmuseum in Amsterdam, meer info volgt.
di. 23-11
Mentorentraining team, 15.00 – 17.00 uur
woe. 24-11
Directie overleg Comprix, Jeltsje afwezig
woe. 24-11
Sylvia Plat van het gebiedsteam aanwezig op school, voor alle opvoedingsvragen.
Van 8.30 – 11.00 uur in de directie ruimte. Voor het maken van een afspraak of voor
telefonisch overleg is Sylvia bereikbaar op tel.nr. 06 82202120.
woe. 24-11
Leesgesprekken met leerlingen door Tytsje, leesconsulente bieb
do. 25-11
Surprises groep 5 t/m 8 mogen mee naar school, voor tentoonstelling op de tribunetrap
Meer info volgt.
do. 25-11 en ma. 29 11 Onderzoek negenjarigen door verpleegkundige GGD, uitnodiging wordt door de GGD aan
betreffende ouders, verzorgers gestuurd.
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