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MUZIEK met een STAARTJE…
Vanaf deze week maken de kinderen van
groep 5/6 van onze school kennis met het
muziekproject Muziek met een Staartje. Dit
project van Nieuwe Nobelaer uit Etten-Leur
wordt aangeboden door Harmonie Aurora. Kinderen van groep 5 en 6 maken tijdens deze
lessen kennis met een instrument uit het orkest: van dwarsfluit (volgende week) tot klarinet,
tot trombone en slagwerk. Echte musici van Aurora zijn steeds aanwezig tijdens de lessen,
die gegeven worden door een vakdocent van de Nieuwe Nobelaer. De kinderen gaan actief
aan de slag met instrumenten. Op deze manier willen we de kinderen stimuleren om ook
zo’n instrument te leren bespelen. De lessen worden op donderdagmiddag gegeven tot en
met april. Het project wordt afgesloten met een optreden met Harmonie Aurora voor alle
ouders.
EU-FRUIT
Van 13 november t/m 20 april krijgen
alle kinderen op school gratis drie stuks
groente en fruit per week.
Onze school doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit!
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u 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
Wij zoeken hulpouders die ons dagelijks helpen met het verdelen en het snijden van het
fruit. U kunt zich hiervoor opgeven via de agenda op Socialschools (druk op JA). Hier kunt u
ook aflezen welk fruit de kinderen die dag krijgen. Mocht een kind een bepaald fruit niet
lusten, dan kunt u zelf ander fruit meegeven.
NIEUWS vanuit de MR
Beste ouders/ verzorgers,
Op maandag 29 oktober jongstleden heeft de MR van basisschool de Poorte voor de tweede
keer bijeen gezeten dit schooljaar.
Tijdens de vergadering zijn de volgende punten aan bod gekomen:
-Nieuwbouw en locatie.
-Jaarplan 2018-2019.

-Formatie 2019.
-De Ideeënbus; heeft u een leuk idee voor onze school/ kinderen dan kunt u dit doorsturen
naar mr.depoorte@lpsnet.nl
-Werving nieuw MR-lid, vanwege het aftreden van een MR-lid uit de oudergeleding, is er
een nieuwe vacature binnen de MR ontstaan. Overige informatie hierover volgt later.
Wist u dat de MR-vergaderingen openbaar zijn?
U hier welkom bent om aan te sluiten als toehoorder, mits de vergadering een besloten
karakter heeft.
De volgende vergadering van de MR staat gepland op:
dinsdag 11 december 2018, aanvang 19.20, locatie BS de Poorte
Tot zover nieuws vanuit de MR
IK VAL OP!
Wintertijd is zichtbaarheid.
Nu het donker wordt is goede fietsverlichting extra
belangrijk.
Daarom gaan wij donderdag 29 november
de verlichting en reflectie controleren van de kinderen
die met de fiets naar school komen.
Is alles in orde?
Dan worden ze beloond met de Glow in the Dark
sticker!
SINT EN PIET
Vol verwachting klopt ons hart, want op woensdag 5 december worden Sinterklaas en zijn
Pieten op school verwacht. Wij zullen hen buiten verwelkomen. Wij zijn erg benieuwd wat er
dit jaar gaat gebeuren, er is altijd wel iets dat mis gaat of verdwenen is… Ouders en opa’s en
oma’s zijn tijdens deze ontvangst natuurlijk weer van harte welkom.

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op maandag 3 december is Charlotte Castenmiller, medewerkster van het CJG weer
aanwezig om grote en kleine vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze
ochtend kunnen, maar wel graag eens iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is
c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl Bellen of appen kan ook op 06-23481130

BELANGRIJKE DATA:
Vrijdag 9 november
Maandag 12 en/of dinsdag 13
november
Woensdag 14 november
Maandag 26 en/of dinsdag 27
november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december

Gr6: Cukids, bezoek Wilhelmietenmuseum
Voortgangsgesprekken gr 1 t/m 7
Start EU-Fruit
Pré-advies gesprekken groep 8
Wees Zichtbaar actie, ik val op!
Sint en zijn Pieten bezoeken onze school

