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Beste ouders/verzorgers,
De herfstvakantie zit er alweer op. Vanaf afgelopen maandag mogen de kinderen gelijk door naar binnen als zij op school
komen. De deur gaat om 8.15 uur open. In de groep ligt er iedere dag voor alle kinderen eens startopdracht klaar. U bent als
ouder van harte welkom om mee naar binnen te komen. Als om 8.25 uur de eerste bel gaat moeten de kinderen echt naar
binnen, zodat de lessen kunnen starten als om 8.30 uur de tweede bel gaat. De ouders worden verzocht om voor half negen de
groep te verlaten. Op woensdag en donderdag kunt u vervolgens tot half 10 terecht voor een kopje koffie of thee.
Wanneer de kinderen niet in de groep zijn om 8.30 uur wordt dit als te laat geregistreerd. Komt uw kind regelmatig te laat dan
zal de leerkracht contact met u opnemen.
Saskia

Kanjertraining
Op donderdag 1 november kwamen 3 ouders tijdens de
koffieochtend luisteren naar de informatie over de kanjertraining.
Zij hebben hier enthousiast op gereageerd. Op donderdag 15
november wordt er, tijdens de koffieochtend opnieuw aandacht
besteed aan de kanjertraining. Wij hopen dan op veel meer ouders!
Op donderdag 29 november kunt u tijdens de inloopochtend in de
klas meedoen met een kanjerles.

Belangrijke data
NOVEMBER
Leesproject NEDERLAND LEEST
JUNIOR voor groep 6, groep 7 en
groep 8
5 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas

Personeel
Zoals ieder jaar is de herfst een periode waarin kinderen en
teamleden soms afwezig zijn, doordat zij ziek zijn. Helaas was de
afgelopen week juf Sefalta hierdoor afwezig. Wij hopen dat zij snel
weer beter is.
Soms moet een leerkracht naar het ziekenhuis voor een onderzoek
of een controle bij de arts. Uiteraard proberen wij dit zo veel
mogelijk buiten schooltijden te regelen, maar dit lukt niet altijd.
In die gevallen zal juf Charita, juf Melissa, juf Cindy of juf Saskia die
groep overnemen.
Juf Damiët werkt naast haar 2 dagen op SBO van Heuven Goedhart
ook voor haar eigen bedrijf als makelaar. Damiët heeft aangegeven
dat zij niet langer kan blijven op onze school omdat haar eigen
bedrijf te veel tijd vraagt. Vrijdag 23 november is zij voor het laatst in
groep 6/7 en maandag 26 november voor het laatst in groep 3/4.
De vacature voor deze twee dagen is opengezet. Wij zijn druk op
zoek naar vervanging. Tot wij een nieuwe collega gevonden hebben
zal juf Charita op maandag en vrijdag juf Damiët vervangen.

6 november
Nationaal schoolontbijt
12 november
Juf Cindy en juf Deborah:
Studiedag Kanjertraining.
Juf Charita geeft les aan groep 5-6
13 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de klas
15 november (8.30-9.30 uur)
Koffieochtend: Kanjerlessen door
Juf Cindy en Juf Sonya
16 november
Studiedag Team
DE KINDEREN ZIJN VRIJ
16 t/m 23 november
Week van de mediawijsheid
19 t/m 25 november
Week tegen kindermishandeling

Invulling koffieochtend
Wij merken dat er nog niet veel ouders onze koffieochtenden bezoeken.
Dat is jammer, want het is fijn om met ouders onderling over zaken te
praten waar je tegen aanloopt, of dit nu met school te maken heeft of met
je privésituatie.
Iedere woensdag en donderdag is er van 8.30 tot 9.30 uur koffieochtend.
Wij hopen dat steeds meer ouders zo nu en dan op onze koffieochtend
verschijnen, zodat u meer betrokken raakt bij de school en de ontwikkeling
van uw kind.
Hieronder staan de 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.
- Donderdag 15 november:
Uitleg Kanjerlessen
- Woensdag 12 december:
Gezonde traktaties voor een verjaardag

Thema Cultuuronderwijs
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het tweede Thema: Kunst.
Iedere groep zal zich de komende 8 weken verdiepen in een schilder.
Groep 3/4: Piet Mondriaan
Groep 4/5: Keith Haring
Groep 5/6: Andy Warhol
Groep 6/7a: Joàn Miró
Groep 6/7b: Pablo Picasso
Groep 7/8: Henri Matisse
Aan het eind van zal er van ieder kind een kunstwerk ingestuurd worden
voor de kunstweken. Ouders kunnen dit vervolgens bestellen. U krijgt hier
in één van volgende nieuwsbrieven meer informatie over.

Schoolfruit
We zijn blij en dankbaar dat onze school dit jaar weer is ingeloot voor het
schoolfruitprogramma.
Vanaf maandag 12 november krijgen de kinderen 3 x per week schoolfruit.
Omdat het nog niet duidelijk is op welke dag het fruit geleverd wordt,
kunnen wij nu niet aangeven welke dagen het schoolfruit foor de
leerlingen opgegeten wordt.
Geeft u dus nog even alle 5 de schooldagen een gezonde pauzehap mee?
Zodra we meer weten over de dagen wordt u hiervan op de hoogte
gesteld.

Belangrijke data
NOVEMBER
21 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Kijken in de
klas
23 november
Clinic Streetdance
(Alle groepen tijdens de gym)
29 november
Pietengym
29 november (8.30-9.00 uur)
Inloopochtend: Meedoen met
een kanjerles in de klas
30 november
Clinic Streetdance
(Alle groepen tijdens de gym)

