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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Deze week vinden de eerste schoolvieringen van dit schooljaar plaats. Een mooi moment om de
eerste periode af te sluiten. Tegelijkertijd wordt de Kinderboekenweek daarmee afgerond.
Het thema “Vriendschap” stond in alle klassen centraal. Het leidde tot mooie en leerzame
activiteiten. Door van kleins af aan te leren vriendschappen op te bouwen, leren kinderen
enerzijds voor zichzelf op te komen en anderzijds om rekening te houden met anderen en zich
ook aan te passen. Stuk voor stuk vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen.
Succesvolle organisaties, bedrijven en personen, zijn niet per definitie de slimsten, of hoogst
opgeleiden maar wel degenen die zich weten aan te passen.
Na de herfstvakantie gaan we vol energie verder!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Om ervoor te zorgen dat u als ouder weet welke regels we op school
hanteren en ook om ze onder de aandacht van iedereen te houden,
zetten we wekelijks één van onze zes schoolregels in de hoofdrol.
In de klassen wordt er aandacht aan besteed, omdat we het belangrijk
vinden dat kinderen leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Samen
met u leggen we daarmee de basis voor de maatschappij van de toekomst.
De regel die vanaf maandag 22-10 centraal staat: We vertrouwen elkaar!
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen
te werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken
met hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een
ander te denken of zaken in te vullen. We vinden het belangrijk om dit aan
onze leerlingen mee te geven en staan er daarom regelmatig bij stil.

LEESBINGO VOOR IN DE HERFSTVAKANTIE
Yes, herfstvakantie! Tijd om uit te rusten, boswandelingen te
maken en heerlijk weg te kruipen met een boek. Hopelijk
genieten uw kinderen ook zo van lezen. Om het lezen nog wat
leuker te maken, hebben we voor de kinderen van groep 1 tot
en met 5, net als afgelopen jaren, een leesbingo gemaakt. De
kinderen mogen de activiteit aankruisen als ze hem hebben
uitgevoerd. Een volle bingokaart moet uiterlijk 26 oktober
worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.
En….. lezen wordt bij ons op school altijd beloond!

KIND-OUDER-LEERKRACHTGESPREKKEN
Direct na de herfstvakantie starten de leerkrachten van groep 1 met huisbezoeken en vinden in
de groepen 2 t/m 7 kind-ouder-leerkrachtgesprekken plaats. Kinderen bereiden dit gesprek op
school voor. Een kopie van het voorbereidingsformulier gaat mee naar huis, zodat u dit thuis
alvast kunt bespreken samen. Tijdens het gesprek met de leerkracht komen een aantal zaken
aan de orde. We vinden het belangrijk uw zoon/dochter en u bij zijn/haar ontwikkeling te
betrekken en samen doelen te stellen voor de komende periode. Indien nodig worden
vervolggesprekken gepland. Dit kan uiteraard ook op uw verzoek. Samen halen we er op deze
manier uit wat erin zit: Samenscholen!

VERKOOP SCHOOLFOTO’S
Op de dagen en tijden hieronder staat de ouderraad weer paraat om de schoolfoto’s te verkopen
Dinsdag
23-10 van 17.00 - 18.00 uur
Woensdag
24-10 van 8.15 - 9.00 uur en van 12.15 - 12.45 uur
Vrijdag
26-10 van 8.15 - 9.00 uur en van 12.15 - 12.45 uur
De prijzen zijn als volgt:
Een complete set portretfoto’s + groepsfoto € 9,50
Een complete set portretfoto’s + groepsfoto + broer-zus foto € 13,Broer-zus-foto los € 7,50
Let op: U kunt op school alleen contant betalen!

SLAAPFEEST GROEP 6
Op donderdag 25 oktober vieren de leerkrachten van groep 6 hun verjaardag op
school met een slaapfeest. Om 19.00 uur worden de kinderen op school verwacht.
Na de overnachting wordt ’s ochtends nog gezellig samen ontbeten. Op 26 oktober
om 10.00 uur zijn de feestvierders vrij en mogen zij met hun logeerspullen worden
opgehaald.

LEES- EN REKENCAFE’S GROEP 3 EN 4
Voor ouders en kinderen van de groepen 3 samen en voor de groepen 4 samen organiseren we
op vrijdagen lees- en rekencafé ’s. De leerkrachten nemen van 13.00 - 13.45 uur de lesstof van
afgelopen week door en laten kinderen samen met hun mama/papa oefenen. Ouders krijgen
bovendien tips om hun zoon/dochter thuis te begeleiden. Kinderen krijgen hierdoor (meer) plezier
in leren en gaan sneller vooruit in hun lees- en rekenontwikkeling. We zijn trots op zoveel
betrokkenheid van ouders dit schooljaar! Complimenten voor veel ouders!
Van 12.30 - 13.00 uur lunchen ouders en kinderen die dat willen samen in de aula van school. De
koffie en thee staan klaar! Ouders die alsnog willen deelnemen, zijn uiteraard welkom!

EXTRA SCHOOLKALENDER
We horen van sommige ouders dat ze het fijn vinden een extra kalender te hebben om bij oma
en/of opa op te hangen, voor bij de oppas enz. Per gezin krijgt u een kalender van school. Als u
een extra exemplaar wilt, kunt u deze voor € 5,- kopen op de administratie.

ACTIVITEITEN BIEB
Tijdens de herfstvakantie worden in de bibliotheek in Helmond diverse activiteiten georganiseerd
van voorlezen tot techniekworkshops…
Kijk op www.bibliotheekhelmondpeel.nl voor meer informatie.

WINNAARS VOORLEESWEDSTRIJDEN
In de groepen 3 t/m 8 zijn in het kader van de Kinderboekenweek weer voorleeswedstrijden
georganiseerd. We zijn trots op alle leerlingen die hebben deelgenomen aan de voorrondes! We
feliciteren de winnaars van de verschillende groepen:
Groep 3 Amin
Groep 6 Naomi en Chelsey
Groep 4 Erkchil
Groep 7 Shanya
Groep 5 Pip
Groep 8 Fabiënne

FIJNE HERFSTVAKANTIE ALLEMAAL
De herfstvakantie duurt van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober
We wensen iedereen fijne en gezellige vrije dagen toe!

