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Belangrijke data
November
01 november Studiedag voor alle leerkrachten van de stichting. Geen school.
06 november IEP advieswijzer groep 8 (Een aantal afname momenten deze week.)
08 november OR vergadering 19.15 uur
13 november Groep 8 bezoekt het J.F.C. 13.30 – 15.00 uur
15 november Start schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag
15 november Lootjes trekken groep 6 t/m 8
22 november Adviesgesprekken voortgezet onderwijs met ouders en leerlingen van groep 8
December
1 december Inleveren surprises groep 6 t/m 8
5 december Sinterklaasfeest
Januari
12 januari
Schoolfotograaf
30 januari
Groep 8 bezoekt De Meerwaarde

Schoolfruit
Goed nieuws!
Onze school mag meedoen met het project EU- schoolfruit. Dit betekent dat alle kinderen vanaf 15 november elke
week op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen aangeboden. Zoals iedereen weet is het goed voor de
gezondheid om fruit en groente te eten. Bovendien komen de kinderen op deze manier in aanraking met fruit of
groente die ze misschien niet kennen. Iedereen kent wel een situatie waarbij een kind zegt: “Dat lust ik niet.” Dat zal
ook gaan voorkomen bij het eten van schoolfruit. We willen wel dat de kinderen dan een klein stukje proeven want
soms moet je wennen aan een smaak en blijkt het wel lekker te zijn. Wij stimuleren de kinderen op school om te eten
en te proeven. Doen jullie dat thuis dan ook?
Mocht het zo zijn dat je kind het erg vies vindt, kun je ervoor kiezen om zelf fruit, groente of een boterham mee te
geven. Op elke dinsdag vind je in de hal informatie over het fruit wat die week op het programma staat.
In mei eindigt het verstrekken van schoolfruit maar gaan we gewoon door met de gezonde dagen. Dat betekent dus
dat je op woensdag, donderdag en vrijdag je kind fruit, groente of een boterham mee moet geven.
Schoolfotograaf
Al genoteerd? De schoolfotograaf komt op school. Hoe, wat en op welke manier we het organiseren kondigen we op
tijd aan. Zie de datum hierboven.
Schoolvoetbal 2018
Het lijkt nog ver maar in april 2018 vindt weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats.
De wedstrijden zijn op woensdag 4-11-18 april en maandag 9-16 april en de finale is op vrijdag 20 april 2018.
We moeten ons binnenkort opgeven. Het schoolvoetbaltoernooi is in principe voor jongens en meisjes vanaf groep
6. We zullen binnenkort in de klas inventariseren wie mee wil doen en dan (eventueel na overleg met de organisatie)
zullen we ons opgeven.
Bezoek J.F.C. groep 8
Op maandagmiddag 13 november gaan we met de leerlingen van groep 8 een middagje kijken op het Johannus
Fontanus College. We vertrekken rond 13.15 uur. Het duurt tot ongeveer 15.00 uur dus we zijn wellicht wat later
terug op school. In januari 2018 gaan we met groep 8 een kijkje nemen op De Meerwaarde.
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Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 op woensdag 22 november 2017
Binnenkort ontvangen de ouders en leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor het adviesgesprek m.b.t. het
voortgezet onderwijs. U bent dan met uw kind welkom.
Uitnodiging groep 8
Aeres VMBO Ede is niet zomaar een school. Het is een school die je aan het denken zet, waar je wordt uitgedaagd
en waar je van gaat houden.
Het programma “Kom in de klas” is als volgt:
woensdag 22 of 29 november 2017
13.45 u
inloop (in de aula van de school)
Tussen 14.00 en 15.50 uur volg je 3 minilesjes
16.00 u
na een leuke, gezellige en ook leerzame middag ga je weer naar huis
Je kunt je hiervoor aanmelden via de mail. Stuur voor woensdag 15 november een mailtje
naar info.vm.ede@aeres.nl en vermeld daarin de datum die je wil komen en natuurlijk je naam.
Ouderkring Onderbouw: 31 oktober
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Stichtingbrede Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2de Paasdag
Mei-Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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16-10-2017 t/m 20-10-2017
1-11-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-2-2018 t/m 2-3-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
16-07-2018 t/m 24-08-2018
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