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Belangrijke data
Week 46: 11 -15 uitnodiging 10 minuten gesprekken
Week 47: 18 – 22 facultatieve 10 minuten gesprekken
15 november: sint versiermiddag
Margedagen en studiedagen staan vermeld in het
bijgevoegde schema

Beste ouders/verzorgers,
De maand oktober is al bijna weer voorbij terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben.
Wat gaat de tijd toch snel! We hebben de eerste vakantie al weer achter ons liggen. Een
week met heerlijk vrij zijn en de dingen doen die we graag willen doen.
De zomer heeft nu echt plaats gemaakt voor de herfst. De bomen kleuren prachtig en de
bladeren vallen van de bomen. De kinderen zie ik met “vier- keer- wijzer” druk bezig met het
thema “weer” en met alle facetten die erbij horen.
Prachtig om te zien en we genieten er deze maand nog even volop van.

Karin Kwant
Trefwoord
De komende maand staan de thema’s “geheimhouden” en “geloven”
centraal in trefwoord.
In de bijbel verhalen gaan we het hebben over Jozef. En natuurlijk worden
de verhalen ook gekoppeld naar deze tijd waarin wij leven. Wat moeten wij
wel eens geheim houden en waar geloven wij in.
Staking
Vorige week heeft u van ons een brief ontvangen betreffende de staking van 6 november
aanstaande.
Zoals u overal in de media kunt lezen, horen en zien gaat het niet goed in het onderwijs.

De werkdruk is hoog en er zijn meer leerkrachten nodig.
Helaas merken we dit bij ons op school ook. Deze week waren bij ons collega’s door de griep
geveld. Invallers zijn nauwelijks tot niet te krijgen. Daardoor waren wij deze afgelopen week
genoodzaakt om groepen naar huis te sturen. Iets wat we natuurlijk betreuren, want we
geven het liefst de kinderen elke dag school/onderwijs. De staking hebben we uitgebreid
besproken binnen het team en besloten gehoor te geven aan de staking en daarom zullen
ook wij gaan staken woensdag 6 november aanstaande.
Bibliotheek
Vanuit de bibliotheekcommissie kwam de vraag of we een reminder naar de ouders wilden
doen.
De kinderen mogen ’s morgens in de bibliotheek boeken uitzoeken die ze gaan lezen in de
groep. We willen de zelfstandigheid bevorderen door ze zelf te laten kiezen.
Wilt u hier rekening mee houden en uw kind(eren) dan ook alleen naar de bibliotheek laten
gaan?
Alvast hartelijk bedankt namens de bibliotheekcommissie.
Oude kleding
Vanuit de TSO komt de vraag of u nog kleding thuis hebt liggen dat te klein is voor uw
kind(eren). Mag dit naar school?
De TSO komt in deze periode vaak kleding tekort als er “ongelukjes” met waterplassen op
het plein gebeuren. Heel fijn als u even de kledingkasten wilt nakijken.
U mag de kleding geven aan Nervin van Bubbels.
Ouderbijdrage
Vorige maand heeft uw kind een brief meegekregen met daarop de bedragen voor de
ouderbijdrage voor het komende jaar.
De bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd door de MR.
Er is al door veel ouders betaald. Heel fijn!
Mocht u het vergeten zijn, wilt u het dan zo spoedig mogelijk overmaken?
Alvast onze hartelijke dank!
Margedagen en studiedagen
Margemiddagen voor de groepen 1 t/m 4
18 oktober 2019
6 december 2019
24 januari 2020
20 maart 2020
24 april 2020
19 juni 2020
Studiedag voor de groepen 1 t/m 4
6 december 2019
7 februari 2020
Studie(mid)dagen voor de groepen 1 t/m 8

5 september 2019
20 december: 1 t/m 4 gehele dag
5 t/m 8 alleen de middag
6 januari 2020
10 juni 2020
3 juli 2020

