Nieuwsbrief oktober 2019
Hierbij treft u de nieuwsbrief van de maand oktober met nieuws uit de school !
Uit het team
- Mw. M. Ten Cate is met zwangerschapsverlof vanaf begin september.
- Mw. M. Kosten – Andriessen is met zwangerschapsverlof vanaf oktober.
- Dhr. M. Krijgsman (technische dienst en boekhouding) gaat met pensioen
per 1 oktober. We danken de meester voor al zijn inzet voor de school en wensen
hem een goede pensioentijd toe !
Hulp van ouders
Van bijna alle ouders hebben we een reactie ontvangen met hun mogelijkheden voor
extra hulp bij activiteiten op school. Wat fijn dat u op school wilt helpen !!
Dank voor uw reactie en we komen snel bij u terug met een plan van actie!
We zijn rustig op school
Tot aan de herfstvakantie staat de regel ‘We zijn rustig op school’ centraal.
Deze regel is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. In alle groepen leren
we de kinderen dat we stil zijn op de gang en rustig lopen door de school. Heeft u de
posters al in het trappenhuis zien hangen die de kinderen met elkaar gemaakt hebben?
Vreedzame school
In het 2e blok van de lessen van de Vreedzame School leren de kinderen hoe ze op een
goede manier een conflict kunnen oplossen.

Klassenouders
Wat fijn dat zoveel ouders zich hebben aangemeld voor de taak van klassenouder!
Er is geloot om een keuze te maken voor de klassenouder van dit schooljaar.
Op dinsdag 15 oktober is de eerste bijeenkomst van de klassenouders waar de opzet
voor dit schooljaar wordt besproken. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

Lezen in groep 3
Het is van groot belang dat uw kind vloeiend en vlot leert lezen ! Op donderdag 26
september was er een leesochtend voor de ouders in groep 3. Ouders hebben zelf
ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen ! Er waren veel enthousiaste ouders
aanwezig met veel belangstelling hoe zij hun kind ook thuis kunnen ondersteunen.
Leesplezier
In alle groepen is het van groot belang dat kinderen ervaren hoe leuk het is om een boek
te lezen. In iedere groep wordt daarom iedere dag voorgelezen en lezen kinderen in een
zelf gekozen boek.

Kinderboekenweek
Op een school waar lezen centraal staat kan de Kinderboekenweek niet ontbreken!
Woensdag 2 oktober vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats op het
schoolplein bij de start van de schooldag. Tot en met vrijdag 11 oktober vinden er diverse
activiteiten plaats voor de kinderen rond het thema ‘Reis mee’.
Gezocht !
Op donderdag 3 oktober is er een voorleesochtend met ouders in de klas.
Vindt u het leuk om voor te lezen, dan is deze ochtend echt iets voor u !
U bent van harte welkom om 8.45 uur in de ouderkamer en daar hoort u meer !
Jeugdfonds sport en cultuur
U kunt uw kind aanmelden bij het jeugdfonds sport en cultuur indien u voldoet aan de
criteria. De aanmeldingen hiervoor kunt u regelen met mw. G. Schotanus
(schoolmaatschappelijk werk).
Herfstvakantie en studiedag
De herfstvakantie is van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober.
Op maandag 28 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten.
De school begint weer op dinsdag 29 oktober 2019 !
Belangrijke data op een rijtje
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