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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
PERSONELE ZAKEN
Juf Kimberley is dinsdag 16 oktober bevallen van dochter Merel. Inmiddels is Kimberley druk in de weer met haar
dochter. Wij wensen haar en Jurre heel veel geluk met Merel!
Zondag 11 november is juf Marjette bevallen van zoon Moos. Op dit moment is Marjette herstellende van de
bevalling. Zowel Marjette als Moos maken het goed. Wij wensen haar, Kees en broer Siem heel veel geluk met
Moos.
TERUGBLIK NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op woensdagochtend 7 november hebben we met alle leerlingen ontbeten op school. Wat was dat gezellig! Wij
hadden groepen aan elkaar gekoppeld, waardoor jongere kinderen met oudere kinderen aten.
Daarnaast was het extra feestelijk door een bezoek van de burgemeester en twee wethouders.
Misschien heeft u de korte video-opname gezien en het bijbehorende artikel op de website van het AD.
Als u onderstaande link opent kunt u dit alsnog bekijken:
https://www.ad.nl/utrecht/burgemeester-nieuwegein-niet-betrapt-op-smakken-bij-schoolontbijt~aeacfa9a/
TERUGBLIK NIEUWEGEINS SCHHAKKAMPIOENSCHAP SCHAKEN
Woensdagmiddag 14 november heeft een team van onze school, bestaande uit Grigory (5A), Hugo (6B), Matvey
(6B) en Ticho (7B), meegedaan aan dit kampioenschap. Het team heeft dat echt heel knap gedaan!
Er waren echt pittige tegenstanders, veel die lid zijn van de schaakvereniging en echt goed zijn. In de eerste partij
werd ons team dan ook in een paar zetten door een paar spelers ingepakt. Dat was even schrikken. Toch hebben
ze doorgezet en zijn fanatiek verder gegaan. Het team van De Toonladder was heel sportief en onderling was de
sfeer erg goed. Uiteindelijk heeft ons team vierde plek behaald (van de zes teams). Echt heel goed als je als school
voor de eerste keer aan dit toernooi mee doet. Goed gedaan, jongens!
INFORMATIEAVOND UITWISSELING DUITSLAND
Op dinsdagavond 20 november worden de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de
Duitslanduitwisseling.
In maart 2019 gaan de leerlingen naar Duitsland en in mei 2019 komen de Duitse leerlingen naar Nederland.
Deze uitwisseling maakt deel uit van ons onderwijsprogramma, maar is niet verplicht. Wij hopen echter wel dat
de leerlingen aan deze waardevolle activiteit gaan deelnemen. Leerlingen die niet meedoen aan de uitwisseling
zijn gewoon op school. Wij doen deze uitwisseling samen met twee andere Robijnscholen, namelijk De Krullevaar
en De Veldrakker.
COLLECTE MS
Ook dit schooljaar stellen wij de school open voor de collecte MS. De collectebussen staan in de periode 19 – 23
november in alle groepen. U bent tot niets verplicht, maar weet dat ook een kleine bijdrage van harte welkom is.
JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL ACTIE
Op dit moment hebben we ruim bijna 2400 punten. Wij zijn dus goed op weg. Blijft u ons steunen?
Dit kan tot dinsdag 20 november!
U kunt de schoolpunten in de doos van onze school bij de Jumbo doen of op school bij de hoofdingang. Wederom
bedankt!
Nieuwsbrief 15 november 2018

SCHOEN ZETTEN OP SCHOOL VOOR DE GROEPEN 1 T/M 4
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 november van 18:00 – 18:30 uur. Dus niet op donderdag 22
november, zoals dat in de jaarkalender staat vermeld.
STUDIEDAG ROBIJN
Donderdag 6 december hebben wij onze tweede personeelsdag. De leerlingen hebben deze dag geen school. Wij
zullen u na deze studiedag informeren over de inhoud van deze dag.
GEEN GYM OP 7 DECEMBER
Aangezien sporthal Galecop vrijdag 7 december wordt opgebouwd voor de kerstshow van KRC Rolling, gaan de
gymlessen op deze dag niet door.
KALENDER NOVEMBER 2018
Donderdag
15 november
Maandag
19 november
Dinsdag
20 november
Dinsdag
27 november
Vrijdag
30 november

Nieuwsbrief uit
Laatste dag Jumbo Sparen voor je School actie
Informatieavond uitwisseling Duitsland voor ouders, verzorgers en leerlingen gr. 8
Schoen zetten op school voor de groepen 1 t/m 4
Nieuwsbrief uit

KALENDER DECEMBER 2018
Woensdag
05 december
Donderdag
06 december
Vrijdag
07 december
Dinsdag
11 december
Maandag
17 december
Donderdag
20 december
Vrijdag
21 december

Viering sinterklaasfeest. De kinderen zijn gewoon om 14:00 uur uit.
Studiedag Robijn. De kinderen zijn vrij.
Geen gym voor de groepen 3 t/m 8
Kijkochtend in de groepen 3 t/m 8 (8:30 – 9:00 uur)
Nieuwsbrief uit
Kerstviering op school
Begin kerstvakantie om 12:00 uur

Maandag

Weer naar school

07 januari

Nieuwsbrief 15 november 2018

