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Start van het schooljaar
Show Mad Science
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Inloopochtend voor informatie van de OR (ouderraad)
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Omgekeerde 10 minutengesprekken

Welkom
Net zoals maandag bij de opening van het schooljaar, heet het
team van De Moespot ook in deze eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar jullie allen van harte welkom. We hopen dat
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat iedereen weer
uitgerust is om met frisse moed aan dit nieuwe schooljaar te
beginnen. Wij hebben er zin in!

Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Zoals u gewend bent, willen we graag aan het begin van het
schooljaar met u in gesprek over uw kind(eren) middels de zogenoemde
‘omgekeerde’ 10 minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u kennismaken
met de leerkracht van uw kind en willen we u vooral de mogelijkheid bieden om aan
te geven wat uw kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen
op school. U kent uw kind(eren) tenslotte het beste en daar maken wij, waar mogelijk,
graag gebruik van. Met behulp van deze gesprekken hopen wij een nog betere
afstemming tussen school en thuis te creëren. Deze gesprekken staan gepland op
dinsdag 18 en woensdag 20 september. Vanaf week 37 (derde schoolweek) zullen
hiervoor intekenlijsten liggen in de centrale hal. Verzoek om uzelf hiervoor in te schrijven.
Ook ontvangt u dan het praatformulier wat u thuis van tevoren dient in te vullen en wat u dan
meeneemt naar het gesprek.

Informatieavond
Op maandag 10 september staat de jaarlijkse informatieavond gepland. Tijdens deze avond zal uw
kind u wegwijs maken in zijn/ haar klas. Uw kind leidt u rond door de klas en vertelt hoe er gewerkt
wordt. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om zaken aan te vullen, te verdiepen en/of vragen te
beantwoorden. Deze avond start om 18.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Voor de ouders en leerlingen
van groep 8 hebben we van 19.00-19.30 uur een half uur gereserveerd voor specifieke informatie
over groep 8. We hopen u graag te spreken en te zien tijdens deze informatieavond.

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
De eerste ouderraadvergadering is op dinsdagavond 4 september om 20.00 uur.
We gaan er samen met het team een mooi jaar van de maken.
Interesse om eens te komen kijken?!...Wees welkom.
Dit jaar zal er geen jaarvergadering plaatsvinden. Er zijn dit jaar 2 inloopmomenten waarop u kunt
kennismaken met de leden van de OR en vragen kunt stellen over het financiële jaaroverzicht
Woensdag 12 september om 11.45 uur. Vrijdag 14 september om 14.15 uur.

Hulp gezocht!!!
Ook dit jaar hopen we weer op uw hulp te kunnen rekenen. Momenteel zijn we al op zoek naar hulp
voor een aantal zaken. Het gaat om de volgende zaken:
1. Luizenouders. In de eerste week na elke vakantie wordt er een luizencontrole door de hele school
uitgevoerd. Hiervoor hebben we al een aantal luizenouders, maar we zijn nog op zoek naar meer
luizenouders, want vele handen maken licht werk. Als u tijd en interesse heeft, dan kunt u dit
aangeven bij Astrid Stronks (moeder van Isa uit groep 7). Zij is het aanspreekpunt m.b.t. de
luizencontroles en alles wat daarmee te maken heeft.
2. Expressie. Ook dit schooljaar gaan we weer aan de slag met expressie. Hiervoor zijn we op zoek
naar ouders die hierbij willen helpen. Heeft u zin, tijd en
interesse, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw
kind(eren).
3. Overblijf. Net zoals voorgaande jaren, hebben we ook dit
jaar weer hulp nodig bij het overblijven. Zoals u weet
vragen wij ouders bij toerbeurt mee te helpen bij het
overblijven. Hierbij kunt u o.a. denken aan samen met een
leerkracht of onderwijsassistent toezicht houden op het
schoolplein van 12.00-12.30 uur tijdens het buitenspelen.
Bij elk klaslokaal hangen de lijsten, zoals u gewend bent, waarop u kunt aangeven wanneer u
beschikbaar bent. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gezocht: grote glazen potten!!
De leerkrachten van groep 1-2 zijn op zoek naar grote glazen potten voor het project waarmee ze aan
de slag gaan. Dus heeft u grote glazen potten, dan kunt u deze afgeven bij de leerkrachten van de
groep 1-2. U kunt denken aan bijvoorbeeld de glazen potten van de appelmoes of van de groenten á
680 gram of van de Canadarel zoetstof. Alvast bedankt hiervoor.

Mad Science
Afgelopen woensdag was het zover. Eén van de Mad Science
professoren heeft een spectaculaire science show bij ons verzorgd. De
leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich nu inschrijven voor de nieuwe
naschoolse wetenschap en techniekcursus. Deze lessen worden vanaf 19
september iedere woensdag, zes weken lang, gegeven. De kinderen
worden dan meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de
wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper.
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten
en scheikunde. Er komt van alles aan bod!
LET OP! Inschrijven kan t/m 12 september en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en
tijden op onze site nederland.madscience.org en klik direct op
het inschrijfformulier.

