
 

 

 

 

 

Leerlingenraad. 
Yes, de eerste vergadering is geweest. Het is al meteen duidelijk dat deze leerlingenraad niet alleen 

van de praatjes is, maar ook van de daadjes. Nadat de rollen verdeeld waren zijn er meteen concrete 

plannen gemaakt. Esther en Sanne zorgen om de beurt voor de notulen. De organisatie staat er 

financieel goed voor. Twee penningmeesters houden dat nauwkeurig in de gaten. Daniek en Lian 

goed geregeld. De vergadering verliep erg soepel onder de talentvolle voorzitster Sterre. Goed 

gedaan! 

Zijn er goede ideeën dan ziet de leerlingenraad deze graag in de ideeënbus! We houden u op de 

hoogte van de vorderingen. 

Vanuit de OR. 
De dure maand staat weer voor de deur. Dat is voor de OR ook het geval. Om alles te betalen 

gebruiken zij de vrijwillige bijdrage. Deze is €25, - per kind. Dus niet per gezin helaas. Hoe dit geld 

besteed wordt staat in de brief in Klepper 1. De bijdrage kan naar rekening NL36RABO0361244673 

t.n.v. ouderraad Scheerwolde.  

 

Kopieer. 
De school heeft een nieuw kopieerapparaat. Woehoe! Echter is de oude machine nog perfect. Hij is 

goed onderhouden en heeft niet veel kilometers op de klok. We denken dat een vereniging of een 

kleine ondernemer deze goed kan gebruiken. Heeft u belangstelling of kent u een vereniging of 

iemand die belang heeft? De machine is gratis op te halen. Weg = weg natuurlijk. 

Nieuwe juf. 
Het kan zijn dat je mij vanmorgen al op het schoolplein hebt zien lopen, mijn naam is Patricia 

van Zanten, ben 23 jaar en woonachtig in Zwartsluis. 

Momenteel studeer ik aan de pabo in Zwolle en mag ik mij bijna juf noemen. 

Je zult mij voornamelijk zien in de groep 1 t/m 4, waar ik juf Anneke op de vrijdagochtend 

help in de klas. 
 

Technieken. 
Maandag a.s. gaan we aan de slag in het techniekenlokaal. De eerste lessen zijn smaaklessen. 

Spannend! Kent u bijvoorbeeld de smaak umani? 

 



 

Wat komt er allemaal nog aan? 

11 november Lampionnentocht Plaatselijk Belang  

23 november Sint in Scheerwolde 

5 december Sint op school 

19 december Kerstviering 

19 december Onderbouw middag vrij 

20 december Onderbouw vrij 
Bovenbouw middag vrij 
Start kerstvakantie t/m 5 januari. 

 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

In de onderbouwbrieven stond: 

12 november gaan zij naar Dalzicht voor een voorstelling. Rijders bedankt! 

Voor de letterkoffer zoeken zij spullen met de letter M. 

In de bovenbouwbrieven stond: 

Er is een voorlichting over het voortgezet onderwijs op 12 november in Oldemarkt. 

Ze willen graag naar het kerstconcert in Steenwijkerwold. Dat is op 17 november. Ze zoeken nog 

enkele rijders. 

Meester Daniel scheert deze maand zijn snor niet af. Het is Movember. Er zit al heel wat geld in de 

snorrenpot. Het geld gaat naar Kika omdat de kinderen zelf geen snor kunnen laten staan. 

 

Rooster oud papier 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

 

 

 

 

 

 


