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Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer oktober! Het zonnetje laat zich af en toe nog zien, maar de wind en de regen zijn (helaas) ook weer in het land. Als
de kinderen op school komen en het regent, mogen zij vanaf 8.15 uur direct naar binnen. De dagen dat het droog is verzamelen
we gewoon in de rij op het plein wanneer de bel gaat. Op woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Het thema is
Vriendschap. We gaan de komende 2 weken weer hard aan het werk, want daarna start de herfstvakantie
Saskia

Kanjertraining
Op donderdag 27 september en vrijdag 28 september zijn juf
Charelle, juf Sefalta, juf Marjolein, Juf Charita, Juf Karin, Juf
Angelique en juf Melissa naar Almere geweest om 2 dagen te
studeren. Wij vinden het belangrijk dat ouders ook kennis hebben van
de inhoud van deze methode. Op donderdag 1 november en
donderdag 15 november wordt er, tijdens de koffieochtenden
aandacht besteed aan de kanjertraining.
Op donderdag 29 november kunt u tijdens de inloopochtend in de
klas meedoen met een kanjerles.

Inloop- en informatieochtend
We hebben er dit schooljaar, op verzoek van ouders, voor gekozen
om de informatieavond te verruilen voor 5 informatieochtenden. Wij
hoopten zo op een grotere opkomst, omdat het uiterst belangrijk is
dat u op de hoogte bent van de belangrijke schoolzaken die dan
besproken worden.
Komende woensdag 10 oktober is de laatste informatieochtend.
Veel ouders zijn nog niet geweest, wij verwachten dat u er komende
woensdag wel zult zijn.

Kennismakingsgesprekken ouders en leerkrachten
Tussen 1 oktober en 12 oktober wordt u op school verwacht voor een
kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. U kunt in de
Parro app aangeven wanneer u komt.
Dit kennismakingsgesprek is belangrijk omdat zowel u, uw kind als de
leerkracht aan kan geven wat er van elkaar verwacht wordt. Dit is van
belang voor de schoolontwikkeling van uw zoon of dochter.

Hulp van ouders
Zijn er ouders die ons willen en kunnen helpen tijdens de pauzes. Het
gaat om toezicht houden tijdens het buitenspelen van 10.15-10.45 uur
en/of van 12.15-12.45 uur. Voor onze leerlingen is een duidelijke
structuur en regelmaat een voorwaarde, daarom is het belangrijk dat
u iedere week beschikbaar bent, tenzij u ziek bent uiteraard.
Mocht u zich hiervoor willen opgeven dan kunt u dit doorgeven per
mail aan s.spierings@boorrotterdam.nl

Belangrijke data
OKTOBER
8 t/m 12 oktober:
Kennismakingsgesprekken
3 t/m 12 oktober:
Kinderboekenweek
Thema Vriendschap
9 oktober:
Gastles over opgravingen voor
Groep 6/7a, 6/7b en 7/8
10 oktober:
LAATSTE
INFORMATIEOCHTEND
(Start 8.30 uur in de aula)
10 oktober:
Pompoensoep maken:
ouders met ouderconsulente
(Start 9.30 uur in de aula)
11 oktober:
Koffieochtend (8.30-9.30 uur)
11 oktober:
Gastles over opgravingen voor
Groep 3 /4, 4/5 en 5/6

Contactgegevens doorgeven aan Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)
Alle leerlingen die bij ons op school starten worden minimaal één
keer opgeroepen voor een bezoek aan de schoolarts. Daarnaast
worden alle leerlingen in Rotterdam in groep 2 en in groep 7 ook
door de schoolarts gezien (Bij ons kan dit soms in een andere groep
zijn). Eerder leverde school een lijst met adresgegevens aan het CJG,
zodat u van hen per post een uitnodiging ontving voor de oproep bij
de schoolarts. Ons bestuur raadt ons echter aan om eerst
toestemming aan u te vragen voor het verstrekken van de gegevens
aan het CJG. Dit komt door de verandering in de privacywetgeving.
Het gaat om naam, adres, geboortedatum en BSN van uw zoon of
dochter. Wij vragen u om op het formulier dat aan deze nieuwsbrief
is geniet aan te geven of u ons hier wel of geen toestemming voor
geeft.

Thema Haven Cultuuronderwijs
Op donderdag 18 oktober sluiten wij het eerste cultuurthema af.
Van alles wat we gebouw, geknutseld en geleerd hebben, is er in de
aula een overzicht gemaakt. Komt u op 18 oktober tussen 8.30 en
9.30 ook kijken? De kinderen vertellen u er graag bij wat er allemaal
te zien valt.

Voorleeswedstrijd
Voor leerlingen in groep 7 en 8 is er de mogelijkheid om mee te doen
aan de voorleeswedstrijd. De voorrondes hiervoor vinden plaats op
school. De leerlingen kiezen zelf of zij mee willen doen.

Invulling koffieochtend
Iedere woensdag en donderdag is er van 8.30 tot 9.30 uur
koffieochtend. Onze ouderconsulente Sonya zit dan voor u klaar als
u vragen heeft over onderwerpen als opvoeden, gezond eten,
hygiëne enz. Maar de koffieochtend is ook gewoon een gezellig
samen zijn, waar ouders met elkaar kunnen praten.
Hieronder staan een aantal momenten waarop er iets extra’s
georganiseerd wordt voor de ouders.

U dient hier zich voor in te schrijven via de Parro app, zodat wij
weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen.
Woensdag 10 oktober: Pompoensoep maken
Woensdag 17 oktober: Pompoensoep maken
Donderdag 1 november: Uitleg Kanjerlessen
Donderdag 15 november: Uitleg Kanjerlessen
Woensdag 12 december: Gezonde traktaties voor een verjaardag

Belangrijke data
OKTOBER
12 oktober:
Clinic Freerunnen voor alle
groepen tijdens de gymles
15 oktober:
Juf Charita is jarig
17 oktober:
Pompoensoep maken:
ouders met ouderconsulente
(Start 8.30 uur in de aula)
18 oktober:
Inloopochtend ouders in de klas
(8.30 -9.00 uur)
18 oktober:
Afsluiting Thema Haven
(8.30-9.30 uur in de aula)
19 oktober:
Start Herfstvakantie (14.30 uur)
29 oktober:
Kinderen worden om 8.30 uur op
school verwacht.
GROEP 5 en 6 ZWEMSPULLEN
MEE!!!

