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Vanuit de directie.
Dit schooljaar wordt klasbord in alle groepen
van onze school gebruikt. De meeste informatie
wordt op dit moment via klasbord naar u
gecommuniceerd. We merken dat we daardoor
steeds minder informatie via onze nieuwsbrief
met u hoeven te delen.
Bij deze Schitter(bl)ing is een flyer gevoegd van
de gemeente Drimmelen bestemd voor jonge
mantelzorgers. Voor deze jonge mantelzorgers
(8-23 jaar) wordt op 25 november een leuke
activiteit georganiseerd. Aanmelden kan tot 21
november. Voor meer informatie zie de flyer.
Op 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten
bij ons op school. Om 12.00 uur zwaaien we
met zijn allen de Sint uit. Dit doen we bij de
hoofdingang van de school.
Voor in de ochtendpauze dienen de kinderen
zelf iets gezonds mee te nemen.

Stichting Leergeld kan helpen.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de
zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee
laten doen! Wij bieden kinderen kansen om te
kunnen deelnemen
aan binnen- en
buitenschoolse
activiteiten zoals lid
worden van een
sport- of
hobbyvereniging,
zwemles volgen of
deelnemen aan de
scouting. Ook de
kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen

kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in
aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel
een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een
tweedehands computer (per gezin vanaf 8
jaar) worden verstrekt.
Indien u in de gemeente Dongen, Drimmelen,
Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout,
Werkendam of Woudrichem woont, kan
Stichting Leergeld voor kinderen van 4 tot 18
jaar een oplossing bieden. De medewerkers
van Stichting Leergeld verwijzen in eerste
instantie altijd naar voorliggende
voorzieningen via de gemeente, als die van
toepassing zijn.
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met
vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om
samen met de aanvrager de mogelijkheden te
bespreken en eventueel te informeren over
andere instanties.
Aarzel niet contact met ons op te nemen
indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning
in aanmerking kunt komen.
Voor meer informatie zie
www.leergeld(gemeente waar uw school
gevestigd is) of maak gebruik van de folder die
op onze school aanwezig is. We zijn bereikbaar
via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma
t/m do 9.00-11.30 uur.

4YOU! Open jeugd avond voor groep 8 en
ouder
Op zaterdag 26 november is er een spetterende
avond voor alle kinderen van 12- 15 jaar (groep
8 en ouder). In de Rank, ( Pr. Margrietstraat 50a
Hooge Zwaluwe) kan je heerlijk aan de slag met
mozaïeken! Wat maak jij ? Wij zijn benieuwd.
Vorige keer waren de resultaten erg mooi, nu
ook hopelijk! We beginnen om 19.00 uur en
rond 21.00 uur is het afgelopen. Trek niet je
mooiste kleren aan, want we gebruiken lijm die
niet meer uit je kleding gaat. De kosten voor
deze avond bedragen 2 euro (incl. drinken en
wat lekkers). Tot zaterdag!
Team van 4you: Eric, Johan, Luuk en Liesbeth,
Mario, Joost en Ellen, Jasper, Nelleke (tel. 0168482671).
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Vrijdag 2 december 2016 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 6 van het
schooljaar 2016-2017.
In de week van 21 november t/m 24
november staan de ouderavonden
gepland.
Op vrijdag 25 november krijgen de
kinderen hun eerste rapport mee naar
huis.
Maandag 5 december bezoekt Sint
Nicolaas De Schittering.
Om 12.00 uur zwaaien we de Sint en
zijn Pieten uit.
Dinsdag 6 december studiedag voor alle
leerkrachten van De Schittering. Alle

leerlingen zijn deze dag vrij.

