27 september
4 oktober
5 oktober
13 oktober

Studiemiddag Begrijpend lezen; leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
Sportochtend groep 3 t/m 6
Start Kinderboekenweek
Boekenmarkt

Sportdag
In de vorige nieuwsbrief stond een sportdag op 4
oktober aangekondigd voor de groepen 4 t/m 7.
Hier is een foutje ingeslopen, want dit moet zijn:
een sportochtend voor de groepen 3, 4, 5 en 6.
De leerlingen van deze groepen gaan deze
dinsdagochtend sporten op het korfbalveld.
De verwarring is ontstaan met de sportdag van
groep 7 en 8 afgelopen woensdag die overigens
erg leuk, gezellig en sportief is verlopen!

Begrijpend lezen
Aanstaande dinsdagmiddag 27 september
houden wij, onder begeleiding van de CEDgroep, een studiemiddag over Begrijpend
lezen. Als team willen we ons nog verder
bekwamen in het ‘op maat’ aanbieden van
ons begrijpend leesonderwijs.
De leerlingen zijn om die reden vanaf 12.00
uur vrij!

Informatieavond
Een kleine twee weken geleden was onze
jaarlijkse informatieavond. Deze keer in een
nieuw jasje gestoken door de leerlingen erbij
te betrekken.
Wat een opkomst was er deze avond! Echt
geweldig om te zien hoeveel leerlingen met
hun ouder(s)/verzorger(s) op school zijn
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gekomen. Alleen al wat dat betreft was het
een groot succes!
Met behulp van een kleine enquête hebben
we ook van bijna iedereen feedback gehad
op deze avond. Naast de positieve geluiden
op met name het idee om de leerlingen erbij
te betrekken, waren er ook een aantal
(positief) kritische kanttekeningen die we
uiteraard meenemen.
Een van de, wat ons betreft, zeer terechte
zaken die werd opgemerkt is de keuze van de
datum; op de dag van het offerfeest. Als
openbare school willen we uiteraard
rekening houden met geloofs- en
levensovertuigingen. Tijdens het bepalen van
de datum in mei is hier echter niet aan
gedacht.
Verder heeft niet iedereen de informatie
gekregen als waar hij/zij op gehoopt had. Ook
het uitdelen van de informatie op papier
heeft dit niet ondervangen. Dit nemen we
mee. Tegelijkertijd wil ik bij deze een ieder
oproepen om het te melden als er informatie
gemist wordt!

Speeltoezicht gezocht!
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige
nieuwsbrief hebben twee ouders aangegeven
wel (af en toe) mee te willen draaien om toezicht
te houden op het plein. Dat vinden we heel fijn

en waarderen we enorm. Echter, een paar extra
ogen kunnen we nog steeds gebruiken. Het gaat
om toezicht tussen 12.00 uur en 12.30 uur op
het plein, onder verantwoordelijkheid van een
leerkracht.
Alleen met uw hulp kunnen we de leerlingen zo
optimaal mogelijk laten spelen!

Leerlingenraad
In de groepen 4 t/m 8 hebben leerlingen de
mogelijkheid gekregen om zich kandidaat te
stellen voor groepsvertegenwoordiger in de
leerlingenraad.
Deze kandidaten zijn nu bezig om ‘campagne’
te voeren voor de uiteindelijke verkiezingen.
Deze verkiezingen worden per groep
gehouden, waarbij er alleen gekozen mag
worden uit de kandidaten uit hun eigen
groep. In het kader van ‘actief burgerschap’
zullen we de manier van stemmen wat meer
waarheidsgetrouw proberen in te kleden.
Dus als u binnenkort stemhokjes ziet, dan
weet u waar het om gaat…

Schoonmaak
Een onderwerp waar we als school van
vinden dat het geregeld moet zijn en wij als
team geen energie in zouden moeten
(hoeven) steken is de schoonmaak.
Helaas is dit afgelopen periode niet altijd zo
geweest. Ook de leerlingen en u als
ouder/verzorger is opgevallen dat hier nog
wel winst te behalen viel, uitgaande van de
ouderenquête.
Achter de schermen is er op bestuursniveau
veel tijd en energie gestoken om onder
andere dit punt beter te regelen. Een van de
concrete zaken die hieruit naar voren is een
nieuw schoonmaakbedrijf. Vanaf afgelopen
donderdag is het bedrijf Nederrijn bij ons
begonnen.
Er is een plan uitgezet om de achterstallige
punten van schoonmaak de komende
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periode in te halen, zodat we over een tijdje
een nog schonere en frissere school hebben!

Nieuwe vloeren toiletten
Naast een aanpassing van schoonmaak wordt
er met betrekking tot de toiletten nog meer
gedaan om een schone en frisse uitstraling te
realiseren. Op dit moment ligt er een offerte
klaar om in de herfstvakantie de toiletten van
een gietvloer te voorzien. Hiermee hopen we
verlost te zijn van de vieze geuren die in de
oude vloer zitten opgesloten.

Kinderboekenweek
Van 5 oktober tot 16 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema:
‘Voor altijd jong!” Natuurlijk doen wij daar als
school aan mee en besteden we in deze
periode extra veel aandacht aan boeken,
voorlezen en vooral leesplezier.
We openen de Kinderboekenweek met de
hele school om 8.30 uur in de hal. Hoe? Dat
blijft nog even een verrassing. Maar u bent
van harte uitgenodigd om dit met ons mee
te beleven.
De kinderen gaan die ochtend gewoon naar
hun eigen klas. Samen met de leerkracht
komen ze daarna naar de hal.
Tijdens de Kinderboeken week zal er in
iedere klas door opa’s en oma’s voorgelezen
worden. Hierover zal de leerkracht van uw
kind u verder informeren.
En dan sluiten we de Kinderboeken week op
donderdag 13 oktober ook weer gezamenlijk
af met een boekenmarkt. Alle kinderen
mogen op die dag maximaal 4 boeken van
thuis meenemen die ze willen verkopen.
Deze boeken worden uitgestald op hun tafel,
waarna alle kinderen van groep 1 t/m 8 rond
mogen lopen op zoek naar leuke boeken om
te kopen. Voor alle boeken is een vaste prijs
gesteld van €0,50. En de kinderen mogen
maximaal 4 boeken kopen. Dit betekent dat u

uw kind maximaal 4 muntjes van €0,50 mee
geeft (gepast betalen)Maar voelt u zich niet
verplicht. Kinderen mogen maximaal 4
boeken verkopen en/of kopen. Minder
boeken of minder geld mag ook. Na afloop
van de boekenmarkt kijkt de leerkracht met
de kinderen welke boeken verkocht zijn en
hoeveel geld ieder dus verdiend heeft.
Afgelopen jaar hebben we onze
schoolbibliotheek eens goed bekeken. Er
stonden veel oude en ook dubbele titels in .
Ook deze boeken zullen verkocht worden
tijdens de boekenmarkt voor €0,50. De
opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de
aanschaf van nieuwe titels voor de
schoolbibliotheek.
In de vitrinekast in de hal willen we een
tentoonstelling maken van oude boeken en
schrijfmaterialen. Heeft u nog iets wat hier
zeker een plaatsje in verdiend dan zijn wij
daar erg blij mee. U kunt dit bij de
leerkrachten van groep 4 afgeven. Ook zijn
we voor het inrichten van een themahoek op
zoek naar 2 oude stoelen, een oude
schemerlamp, een oud gordijn en een oud
tafelkleed. Om de sfeer van vroeger te
creëren.
Rineke en Jolanda
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Uit de OR
Even voorstellen…

Op de informatieavond van 12 september jl.
heb ik me al even kort voorgesteld maar voor
degene die dat gemist hebben…
Mijn naam is Laura Regelink, 35 jaar en 3
dagen in de week werkzaam als kapster. Mijn
hobby’s zijn lezen, gezellig naar de
bioscoop/theater en leuke dingen doen met
ons gezin. Onze zoon Enzo is dit jaar gestart
in groep 3.
Nadat ik vorig jaar in één van de
nieuwsbrieven een oproepje zag voor nieuwe
leden voor de ouderraad, heb ik vrijblijvend
een vergadering bij gewoond. Het
enthousiasme en gezelligheid van dit team
viel me gelijk op en sprak me zo aan dat ik
zelf ook erg enthousiast werd! Dus ik hoop
dat ik de komende jaren mijn bijdrage kan
leveren aan dit team.
Inmiddels hebben we de eerste vergadering
alweer gehad en zijn we druk geweest met
voorbereidingen voor de decembermaand.
Vorige week heeft U de mail ontvangen
m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Deze
bijdrage is erg belangrijk voor de ouderraad
want hiervan kunnen wij alle extra’s voor uw
kind bekostigen zoals de activiteiten in de
decembermaand, de disco en Pasen.
Heeft U een vraag voor de ouderraad, dan
mag U altijd één van ons aanspreken! Of kom
gezellig een keer langs tijdens vergadering
van dinsdag 4 oktober om 20 uur.

