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Nieuwsbrief september-oktober 2018
De kop is eraf! We zijn al weer volop bezig alsof we nooit vakantie hebben gehad.
Maar… voor degene die deze toch wel missen: Deze week van 15 oktober zijn we weer een
weekje vrij.
In de afgelopen periode zijn er ook diverse folders uitgedeeld. Wij helpen alleen verspreiden.
Verantwoordelijkheid wat u ermee doet, ligt bij u.
We willen wel aandacht schenken aan ‘Sjors sportief’. In deze folder staan allerlei sportieve
activiteiten waar de kinderen gratis aan kunnen deelnemen. U moet zich wel aanmelden voor
de activiteiten.
Ook zijn er na schooltijd een paar data sport en spel activiteiten voor groep 3 t/m 8
kinderen. Data vindt u in het ouderportaal en de nieuwsbrief.
Samen bewegen met elkaar is gezond en leuk.
We hopen dat er genoeg kinderen blijven meedoen, zodat deze activiteit niet door de
gemeente straks wegbezuinigd wordt.
Veel sportief plezier toegewenst.
Denkt u nog aan de boekenruilmarkt op donderdag 25 oktober? Elk kind kan een boek
ruilen. We kunnen ook extra boeken gebruiken, zeker voor de oudere kinderen.
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HAA in de maat kijk- luistermoment voor ouders: open dag
Van HAA in de Maat ontvingen wij de uitnodiging voor u als ouders om repetitiemomenten
mee te maken. Vrijdag 2 november wordt u in de gelegenheid gesteld om verschillende
muzieklessen bij te wonen.
De muzieklessen groep 3 en 4 vinden in op 26 oktober in de ochtend plaats in de gymzaal
Op 2 november is de start om 10.00- 10.20 voor groep 4 en van 10.25- 10.45 voor groep 3.
In de namiddag vinden tussen 13.15 en 13.45 de blokfluitlessen van groep
5 plaats op OBS Die Heenetrecht en de slagwerkles groep 6 in Odeon (achter gymzaal).
De muzieklessen saxofoon en bugel/ trompet voor groep 6 van 13.15 tot
13.45 op de St Anthonius en de bariton/trombone en slagwerkles in Odeon/gymzaal.
De poporkesten van groep 7 zijn van 13.55 -14.25 en van groep 8 van 14.35 tot 15.05 in de
gymzaal.
Verder: Het gebeurt regelmatig dat kinderen hun muziekspullen niet bij zich hebben. Muziek
is een onderdeel van het lesprogramma. De data van de lessen staan vermeld in de
nieuwsbrief en op het ouderportaal. Het is ook voor de voortgang van belang dat kinderen
hun spullen bij zich hebben. Helpt u uw kind herinneren a.u.b.?!

VierKeerWijzer
U hebt al in de klassen kunnen zien dat we weer aan de slag gegaan zijn met verschillende
projecten. Vanaf groep 5 wordt nu geschiedenis én vanaf dit schooljaar aardrijkskunde
projectmatig aangeboden. De kinderen zijn zeer betrokken bij hun eigen
onderwijsontwikkeling want werken volgens deze methode geeft boeiend onderwijs!
Ook in groep 1 t/m 4 worden via projecten wereld oriënterende onderwerpen aangeboden.
Zo weet de middenbouw nu alles over de tandarts en de dokter!

Groep 5-6 Vikingen
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Nieuws uit de leerlingenraad
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn geweest en de volgende leerlingen zijn gekozen:
Alysa, Aliza, Noa B., Yanna, Noéla, Annemiek, Noa de R. en Snaniqua. Dit keer alleen
meisjes.
Tijdens de eerste vergadering hebben we doorgesproken wat de kinderen op hun
verkiezingsposters hadden geschreven.
Ik noem een aantal nieuwe en oude punten:
-nieuwe schoolplein en tafeltennistafel

Dit wordt dit jaar opgepakt. Het nieuwe schoolplein wordt opgeknapt. De grote bomen
worden of gesnoeid of gerooid. Er komen nieuwe bomen voor in de plaats. Het stuk achter
de vlaggenmast wordt opnieuw betegeld en daar komt ruimte voor plaatsten fietsen. Ook
komt er op het nieuwe plein een tafeltennistafel. Er is al een deel van het geld hiervoor
binnen door acties ouderraad en bijdrage vanuit overblijfpot. Maar er is nog meer geld
nodig: hierover ontvangt u meer info. We gaan nl. lege flessen verzamelen. Gaat u alvast
sparen?
-lijnen om volleybalnet vernieuwen en basketbalpaal vastzetten.

De VPCO klusjesman heeft de basketpaal al vastgezet. De OR neemt de belijning rondom het
volleybalnet op zich. Binnenkort start het oefenen weer voor het scholenvolleybaltoernooi.
-Groep 8 wil graag een dag bij de kleuters helpen.

Hier gaan we zeker over nadenken!
-Voetballen op het plein

Voetballen op het plein mag niet vanwege de veiligheid, maar er is wel een verdeling voor
voetballen per groep in de pannakooi in de pauze.
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-Instellen van een fruitdag.
-Nadenken over netjes neerzetten van de muziekinstrumenten op de muzieklesdag.
-Meer ballen

Elke klas heeft een klassenpot. En… ballen verdwijnen en worden regelmatig kapot gemaakt.
Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij de kinderen.
-Meer strips

Gelijk een oproep: wie heeft er nog oude stripjes thuis liggen die naar school mogen?
De volgende leerlingenraadvergadering is 30 november, weer in de personeelskamer.
De kinderen van de LR nemen dan eten en drinken mee naar school.

Contactmomenten
Het eerste officiële contactmoment n.a.v. de ontwikkeling van uw kind heeft in de week voor
de herfstvakantie plaatsgevonden.
Zoals u sinds vorig schooljaar gemerkt heeft, geven wij een dag en tijd aan u door. We
houden er rekening mee dat bij broertjes en zusjes de tijden aansluiten. Bij uitzondering kan
het natuurlijk voorkomen dat een u toegewezen tijd echt niet uitkomt door werk en/of
andere oorzaak. U kunt dan altijd contact met de leerkracht opnemen om een nieuwe tijd af
te spreken. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk de gesprekken in te plannen op de dagen
die daarvoor stonden.
De volgende contactdagen zijn op maandagmiddag 11 februari en op donderdagmiddag
en -avond 14 februari. U krijgt ongeveer 1-2 weken van te voren de definitieve tijd door.
Eerder doen we niet, omdat we afhankelijk van de resultaten en ontwikkeling van uw kind
over de voorgaande periode de lengte van het gesprek bepalen.
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Personeel
De vacature voor de vervanging van juf Carina heeft u op Facebook en verschillende kranten
zien staan. Juf Carina zal per 26 november met verlof gaan.
Juf Evelien heeft haar officiële diploma voor leraar ondersteuner ontvangen: een promotie!
Gefeliciteerd.

Sponsorkind Samuel Jeremías Suy Gonzáles uit Quatamala
Door ons sponsorkind Samuel Jeremías Suy Gonzáles uit Quatamala te steunen via Woord en
Daad leren we kinderen inzien dat het elders in de wereld anders kan zijn en dat wij
werkelijk kunnen helpen. Elke maandag kunnen kinderen in het busje in de klas wat geld
stoppen. We merken dat minder kinderen meedoen. Daarom breng ik het nog een keer
onder de aandacht. De bijdrage mag klein zijn, maar wij denken dat het goed is om samen
als school de wereld een stukje beter te maken.
Doet u ook mee?
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Nieuwe leerlingen
Met de teldatum op 1 oktober hadden we 66 leerlingen.
D’Angelo is vanwege een verhuizing op 8 oktober bij ons op school gekomen in groep 1-2.
Na de herfstvakantie zal 26 november Chiel Klamer vier worden.
We hopen dat jullie een fijne tijd op onze school zullen hebben.
Natuurlijk blijven we leerlingen nodig hebben. Er gaat dit jaar een grote groep 8 met wel
11 leerlingen weg. Kent u nog kinderen en hun ouders die interesse in onze school zouden
kunnen hebben of gewoon eens zouden willen komen kijken? Dat kan. We hebben open
ochtend op donderdag 8 november van 08.30 tot 10.30.
En… de beste reclame bent u door goede dingen over onze school te vertellen!!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
15
22
25
26
02
07
08
12

t/m 19 oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
nov.

16 november
21 november
23 november
30 november
30 november
04 december
11 december
14 december
20 december
21 december t/m 04 januari
14 juni
17, 18 juni

Herfstvakantie.
Luizencontrole
Boekenruilmarkt
sport en spel om 15.45. Plein St. Anthonius. (tennis).
Muzieklessen
Roosenvelt ochtend groep 6
Open ochtend groep 1-2
Voorlichting voor ouders groep 7-8 over NIO en VO op
Regenboog.
Muzieklessen
Dankdag (school gesloten)
Sport en spel om 15.45. Plein Die Heenetrecht.
Leerlingenraad van 12.00-13.00 uur.
Muzieklessen
Sinterklaas viering
Verjaardag juf Romina
Muzieklessen
’s Avonds kerstviering in Hervormde Kerk
Kerstvakantie
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Kamp groep 8
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Runentekens

experimenteren

vikingen bb

Aan de hand van 10 ankers werken wij kindgericht in groep 1-2: aansluiten bij wat het kind al kan en waar
zijn/haar interesse ligt. De leerkracht helpt de kinderen steeds een stapje verder.
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