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Volledige naam

Geboortedatum

Bente Boterhoek

2-11-2007

Klaas Merijn van der Brug

7-11-2009

Joachim de Vries

5-11-2013

Thieme Siderius

11-11-2010

Hielke Hoornstra

3-11-2014

Ids Posthumus

4-11-2010

Jayden van der Starre

21-11-2008

Damian van der Starre

21-11-2008

Anouck de Blecourt

3-11-2011

Bjorn Straatman

16-11-2012

Berber Straatman

16-11-2012

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We
wensen jullie een heel fijne dag.

Staken
Woensdag 6 november is de school dicht in verband met staken.
Afspraak maken
Het kan zomaar zo zijn dat u graag een afspraak wil maken met mij om welke reden
dan ook. In principe kan dat op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mail gerust even naar
mooitaki@cbo-nwf.nl of t.zasburg@cbo-nwf.nl . Ook kunt op deze dagen even
binnenlopen.
Schoolfruit
Onze school is dit jaar weer ingeloot in het Europese project voor schoolfruit. Vanaf
week 46 krijgen wij 3 maal per week fruit op school. Van tevoren melden we u wat er
voor de week erop op het menu staat.
Bezoek Rijksmuseum
In oktober kon helaas ons bezoek aan het Rijksmuseum niet doorgaan. Maar gelukkig
hebben we 27 november de herkansing en gaan de groepen 6, 7 en 8 hier naartoe. U
krijgt nog informatie over tijden etc.
Ouderbijdrage
Uiterlijk vrijdag 8 november zal de brief voor de ouderbijdrage mee worden gestuurd.
Pleinwacht
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen in de middag voor de
pleinwacht en het eten met een groep kinderen. Hier tegenover staat een bijdrage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur, Tim Zasburg.
Schoolschaatsen
Ook dit jaar is er weer schoolschaatsen. De groepen 5-6 doen hier aan mee. Dit zal
gedaan worden in november en begin december.
Info op tv
Bij de ingang van de school hangt een tv. Van zowel de Martena als van Mooitaki zal
hier informatie op komen te staan m.b.t. schoolse zaken.
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Wie zijn er jarig de komende maand.

Goed om te weten:
- 6 november kinderen vrij i.v.m. staken
- 8 november schoolontbijt
- 11 november Sint-Maarten
- 13 november bespreking op school over ouderbetrokkenheid. Start 20:00 uur. U bent
welkom om de vergadering bij te wonen!
- 26 november, bezoek schoolarts groep 7
- 27 november bezoek Rijksmuseum groepen 6-8
Namens team CBS Mooitaki, een hartelijke groet,
Tim Zasburg – directeur
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