
Nieuwsbrief
Oktober 2022
Belangrijke data:
5 oktober: Startgesprekken ouders nieuwe
leerlingen
19 oktober: Koffieochtend
19 oktober: Kledingruilbeurs
22 oktober: Start herfstvakantie

22 oktober tot 6 november zijn alle leerlingen vrij
ivm herfstvakantie en studieweek.

Belangrijke datum na de herfstvakantie:
8 november: informatieavond voortgezet
onderwijs groep 8 ouders

Duurzaamheid en hergebruik
Binnen onze school is het thema duurzaamheid een
belangrijk onderwerp. Helemaal in deze tijd lijkt het
ons verstandig om van veel mogelijkheden gebruik
te maken om hier vorm aan te geven. Hergebruik
van materialen, zoals kleding, is hier een voorbeeld
van.
In dit kader willen wij, voor de herfstvakantie, een
kledingruilbeurs organiseren.

“Zijn uw zoon of dochter uit hun kleding
gegroeid of heeft u nog iets over dat niet
meer gedragen wordt? Geef kleding dan een
tweede kans.”

Vanaf maandag 3 oktober tot maandag 17 oktober
kunt u kleding inleveren in de kuil van onze school.

Lever uw kleding schoon en in tas/zak in.

Op woensdag 19 oktober vindt de kledingbeurs
plaats. De uitnodiging volgt

De Gezonde school
Dit schooljaar geven wij een vervolg aan de start
van De Gezonde School, zoals deze in schooljaar
2021 - 2022 plaatsvond.
Ook dit jaar willen we het drinken van water weer
promoten. Alle nieuwe leerlingen hebben inmiddels
ook een eigen waterfles voor in de klas. Tevens zijn
er weer een aantal lesactiviteiten gepland. Het
betreft dan bijv. geur- en smaaklessen.

Koffiemomentje
Woensdagochtend 21 september was het
koffiemoment goed bezocht.
De ouders hebben gezellig met elkaar en juf Betty
gesproken en veel ideeën kunnen inbrengen.
Tijdens de bijeenkomst zijn er een aantal mooie
ideeën ontstaan die wij, samen met ouders, willen
uitwerken. In deze moeilijke en dure periode willen
we er immers voor elkaar zijn.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek 2022 begint op woensdag 5
oktober en eindigt op zondag 16 oktober. Het
thema is Giga-groen.
Natuurlijk zullen ook wij de komende periode extra
aandacht besteden aan dit thema. Er zullen leuke
lessen over het thema worden gegeven en
natuurlijk zullen we de week goed afsluiten.

Ouderavond
Dinsdag 13 september was er de algehele
ouderavond van onze school. Tijdens deze avond
hebben wij meer verteld over de school-
ontwikkelingen, ontwikkelingen rondom de
samenwerking met SBO De Horizon en de
aanstaande nieuwbouw van onze school. Na deze
uitleg hebben de juffen en meesters, in hun groep,
uitgelegd hoe het er in de groepen aan toe gaat.
Wij willen alle aanwezige ouders bedanken voor
hun inbreng en betrokkenheid.



Streetwise
Dinsdag 20 september werd er weer een ANWB
Streetwise dag georganiseerd voor alle
groepen.
De kinderen hebben enthousiast aan de
verschillende onderdelen (Toet Toet, Blik en Klik,
Hallo Auto en Trapvaardig) deelgenomen. Aan het
eind van de dag heeft iedereen een
certificaat ontvangen!

Startgesprekken
Op 5 oktober zullen ouders van nieuwe leerlingen
worden uitgenodigd door de leerkracht van hun
zoon of dochter. De leerkracht zal met ouders
bespreken wat de eerste indrukken zijn.

Boerderijschool
Zoals elk jaar gaan er ook nu weer een aantal
groepen naar de kinderboerderij. Het betreft dit
schooljaar de groepen 6. Tijdens de lessen, op de
boerderijschool, kunnen de leerlingen allerlei
vaardigheden oefenen. Het betreft dan niet alleen

rekenen en taal, maar ook samenwerken, afspraken
maken en doorzetten.
De groepen bezoeken 6 keer de boerderij en sluiten
af met een certificaat en tocht door onze wijk.

Wij wensen de leerlingen veel plezier.


