Week 47 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Mads Elings
Britt van Daatselaar
Larissa van Verseveld

24 november
4 december
10 december

9 jaar
12 jaar
12 jaar

Juf Suzanne
Helaas is juf Suzanne al een tijdje ziek en moeten wij rekening houden met dat juf Suzanne voorlopig
ziek zal blijven. Momenteel zijn we bezig om een structurele vervanger te regelen voor de leerlingen in
groep 7/8. Dit kost tijd, wij doen ons uiterste best om dit z.s.m. te regelen. Maar zoals u in de media vast
heeft gehoord en gelezen, is het momenteel erg lastig om invallers en dan ook nog goede invallers te
vinden. Afgelopen dinsdag en woensdag was er al geen inval beschikbaar voor groep 7/8. Daarom
hebben wij de leerlingen van groep 7/8 moeten verdelen over de andere groepen. Wij realiseren dat dit
geen ideale oplossing is, maar kinderen naar huis sturen is wel de laatste optie die wij zouden nemen.
Alle gesprekken met ouders en leerlingen van groep 8 omtrent het Voortgezet onderwijs gaan dinsdag 28
november gewoon door. Deze gesprekken worden gevoerd door Laura (IB-er) en Diana (Directie).
Wij kunnen u in ieder geval melden dat juf Suzanne vorig schooljaar een auto-ongeluk heeft gehad en zij
ondervindt daar nog steeds hinder van. Daarom is ze voorlopig niet in staat om te werken bij ons op
school. Wij wensen haar heel veel beterschap de komende periode!
Sinterklaas
Op 5 december worden alle kinderen gewoon om 8.30 uur op school verwacht. We zullen op het plein
blijven wachten totdat de Sint gearriveerd is. Dit betekent dat ook de kinderen van groep 1/2/3 buiten
blijven. Alle ouders zijn welkom. Wilt u er rekening mee houden dat u achter de kinderen gaat staan. U
bent ook nog van harte welkom om mee te gaan naar de gymzaal, daarna gaan de kinderen naar de klas
en vieren ze samen met de juf het sinterklaasfeest. Deze dag moeten de kinderen hun eigen lunch
meenemen. Het tien-uurtje wordt verzorgd door de OR. Alle kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit.

Activiteiten
Belangrijke

data 30 november
Donderdag
GGD op school aanwezig
Dinsdag 5 december
Sinterklaas komt op school
Donderdagavond 21 december
Kerstfeest (informatie en tijden volgen nog)
Vrijdag 22 december
Alle kinderen zijn om 12 uur uit
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Panfluitdag Ochten
vrijdag 5 januari 2018
Speciaal voor de beginnende tot half-gevorderde panfluitist
is er op vrijdag 5 januari 2018 een Panfluitdag in Ochten.
Nog helemaal geen ervaring? Leer op deze dag ook de
basistechniek! Ook nog geen instrument? Geen probleem,
er zijn panfluiten speciaal voor wie het eens uit wil
proberen. Ook is het mogelijk in de pauze basfluiten uit te
proberen.
Wat gaan we doen?
Panfluit spelen, natuurlijk! Tussen 10:00 tot 16:00 uur zijn er verschillende workshops te volgen over de panfluit.
Welke workshops zijn er?
De workshops zijn: Panfluit spelen voor beginners, Muziektheorie voor beginners, Samenspel, Kruisen en mollen,
Panfluit onderhoud en stemmen, Blazen, toon en articulatie en het Vragenuurtje.
Waar is het?
In OBS Houtkoper, schoolstraat 1 in Ochten.
Wie zijn de docenten?
Nadja Spooren, docente panfluit in Opheusden, Rhenen, Veenendaal, Nijmegen en Grave.
Gemma Gielen, docente panfluit (en dwarsfluit) in Ochten, Opheusden, Kesteren, Zetten en Gassel.
Meer informatie?
www.panfluitkopen.nl/webshop/panfluitdag

Op deze website kun je je ook opgeven voor de workshops van je keuze.
Nog vragen?
Bel of mail ons:
Nadja: nadja@panfluitpraktijk.nl of 06-16034924
Gemma: gemmaspraktijk@dds.nl of 06-23085563

Je/U bent van harte welkom!
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