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Kerst
Het bed voor Sinterklaas is inmiddels geregeld, nu zijn we voor kerst op zoek naar een
paar vuurkorven. Graag een mailtje naar i.smit@vinkenbaan.nl als we deze vanaf 7-12
een paar weken kunnen lenen. Daarnaast zoeken wij ook nog een ouder die op de avond
van het kerstdiner in de hal wil helpen met het schenken van de drankjes voor de ouders.
Muiderslot
De dinsdag na de herfstvakantie zijn de groepen 5 t/m 8 naar het Muiderslot geweest. Een
leuke en leerzame ochtend, mede mogelijk gemaakt door alle hulp van de ouders!
Open Les
Op woensdag 29-11 is er Open Les van 08.30-09.00. Ouders kunnen dan een les
bijwonen. In het voorjaar is er weer een Open Les, dan ook voor eventueel andere
geïnteresseerden. Om een zo goed mogelijk beeld van de dagelijkse praktijk in de klas te
geven, zouden wij het prettig vinden als niet-schoolgaande broertjes of zusjes niet
meekomen.
Figuranten gezocht!
Altijd al willen figureren in een film? Nu de kans om, met het hele gezin, eeuwige roem te
krijgen. In de bijlage een oproep voor een film die voor een deel op ons schoolplein
gefilmd gaat worden. Let op ouders van groep 8: dit valt in de toetsweek (i.v.m. eindtijd).
‘Stichting Samen Doen’
Na de maandkalender een ingestuurd stuk van ‘Stichting Samen Doen’, een organisatie
die bij ons op school activiteiten gaat organiseren.

Maandkalender
week 46

Citotoetsen groep 8

week 47

Citotoetsen groep 8

week 48

29-11: Open Les 08.30-09.00

week 49

05-12: Sinterklaasfeest
06-12: Voorlopig advies groep 7
07-12: Voorlopig advies groep 7
(Dennis neemt t.z.t. contact op om de
gesprekken in te plannen.)

Samen Eten voor ouderen door Stichting Samen Doen Gooise Meren in de
Vinkenbaan
Stichting Samen Doen Gooise Meren
organiseert activiteiten in de wijk waarbij jong
en oud elkaar kunnen ontmoeten.
Sinds februari 2016 koken vrijwilligers met een
horeca achtergrond samen met kinderen van
de P.C. Hooftschool wekelijks een gezonde
maaltijd voor ouderen. Iedere week zit de aula
vol en genieten de ouderen van de maaltijd en
de contacten.
Vanaf donderdag 16 november a.s. gaan wij starten met Samen Eten voor
ouderen in de Vinkenbaan. We hebben nog niet voldoende apparatuur om te
kunnen koken in de school zoals we in Muiden doen. Maar we zijn
ontzettend blij dat we de ouderen kunnen ontvangen in de Vinkenbaan. Op
dit moment hebben zich al 20 ouderen aangemeld. We serveren een
huisgemaakte soep, een warme maaltijd en een kopje koffie na. We koken
zoveel mogelijk biologisch en met verse producten.
In Muiderberg starten we met één keer in de maand, nu op 16 november, de
volgende keer is 14 december.

We hebben al een aantal
enthousiaste vrijwilligers. We
zoeken nog versterking voor ons
team. Wilt u ons ook helpen? U
kunt zich aanmelden bij Sandra
Deuling, zij is te bereiken via
06 -49 65 25 22
sandradeuling@gmail.com.
Kinderen die het leuk vinden om
te helpen zijn meer dan welkom.

