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BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Wellicht hebt u het al gezien. Er is flink gewerkt in de fietsenstalling. De struiken zijn
verwijderd, waardoor er meer ruimte voor fietsen en steppen is ontstaan. We hopen dat
iedereen zijn/haar fiets/step nu weer goed kan plaatsen.
We stimuleren graag dat kinderen die in de buurt van school wonen op de fiets en/of te voet
komen. Het is gezond om te bewegen én kinderen doen op die manier ervaring op als
verkeersdeelnemer.
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“Iedereen hoort erbij”
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en
niemand wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen…
Dat gaat vaak goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek
om ook dit soort zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk
voortdurend aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. We doen dit in de klassen, met de
meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien nodig door
gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator
van onze school.
SCHOOLFRUIT
Deze week is de schoolfruitactie weer gestart: 20 weken lang,
ontvangen we drie soorten groenten/fruit per week. Het doel is
kinderen daarmee te stimuleren groente en fruit te eten en
nieuwe dingen te proeven. Zien eten, doet vaak eten.
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u daarom 20 weken
lang niet zelf voor fruit te zorgen.
Wij laten enkele dagen voor de uitdeeldag weten wat het fruit
wordt. Zelf (extra) fruit meenemen mag natuurlijk gerust. We
kunnen deelnemen aan de schoolfruitactie dankzij een Europese
subsidie. Voor ouders en school is het gratis!

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Op vrijdag 8 november startte de week van de mediawijsheid. In de bovenbouw besteden we
hier uiteraard aandacht aan omdat we merken dat veel leerlingen al actief zijn op social media.
Dit gaat niet vanzelf goed. Kinderen moeten er mee leren omgaan…
Omdat kinderen vooral thuis actief zijn op social media, hebben we als school geen zicht op
het taalgebruik enz. van kinderen.
Voor ouders is het ook niet eenvoudig het proces goed te begeleiden. Toch is het belangrijk
om uw kind in de periode van de basisschool te volgen en helpen bij het gebruik van digitale
middelen en social media. Tip: Kijk mee wat uw kind plaatst en indien hij/zij van u in
groepsapps enz. actief is, lees eens mee wat er geschreven wordt. Door met uw kind te
bespreken wat acceptabel is en ook wat niet, levert u een belangrijke bijdrage!

TALENTENDAG
Op vrijdag 15 november vindt de eerste talentendag van dit schooljaar plaats. Kinderen volgen die
dag twee worksops. Hiervoor hebben ze eerder al voorkeuren mogen opgeven.
Veel teamleden en ouders hebben weer fantastische activiteiten voorbereid waar kinderen hun
talenten kunnen laten zien. Als u het leuk vindt om te helpen tijdens deze dag, en hebt u zich nog
niet eerder aangemeld, loop dan even binnen bij de leerkracht. Het belooft een bruisende en
vooral ook weer gezellige dag te worden. Wie wil daar nou niet bij zijn?!
KINDERRAAD
De kinderen hebben teruggeblikt op de kinderboekenweek en de sponsorloop en maar liefst 14
ingezonden briefjes uit de kinderideeënbus besproken. De meeste ideeen waren te
fantasierijk/niet realiseerbaar. Het idee van airco’s voor de school vonden de kinderen te duur en
milieuonvriendelijk. Ze gaven aan waaiers voldoende te vinden voor de erg warme dagen.
Het ingezonden idee om de fietsenstalling te vergroten is inmiddels gerealiseerd.
OUDER-KIND GYM
Op 25 november zijn ouders en kinderen na schooltijd welkom bij meneer Nick om samen te
komen gymmen van 15.00 – 15.45 uur.
SPORTTOERNOOI KERSTVAKANTIE
Jibb organiseert wederom een sporttoernooi in de kerstvakantie. Kinderen kunnen zelf inschrijven
met een team. Dit gaat buiten school om.
Sinds maandag 28 oktober kunnen jullie teams inschrijven voor het zaalvoetbaltoernooi op 23 en
24 december. Er wordt 5x5 gespeeld op 4 velden (dispensatiespelers zijn dit
jaar niet toegestaan!). Per categorie mogen er maximaal 2 teams vanuit dezelfde organisatie
meedoen.
De volgende plekken hebben we per categorie nog beschikbaar. Nog niet ingeschreven,
dit kan als vriendengroep, maar ook met je team van een vereniging/voetbalclub.
Let op; tijden zijn onder voorbehoud, de dagen en dagdelen niet.
Maandag 23 december 2019
6 t/m 9 jaar gemengd: 12:00 – 17:00 uur
: Nog 10 plaatsen vrij
Dinsdag 24 december 2019
10 t/m 12 jaar jongens: 09:00 – 14:00 uur
: Nog 8 plaatsen vrij
10 t/m 12 jaar meiden: 14:00 – 18:00 uur
: Nog 7 plaatsen vrij
Mochten jullie vragen hebben, dan kun je deze stellen via straatvoetbal@jibbplus.nl
Belangrijk! Indien u deel gaat nemen aan het zaalvetbaltoernooi gaat u namens het gehele team
en begeleiding akkoord met de algemene voorwaarden van Jibb+.
https://jibbplus.nl/algemene-voorwaarden/
DISCO IN WIJKHUIS DE LIER
Voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 organiseerd de Lier
op 15 november a.s. van 19.00 – 20.30 uur een disco. Je hebt
alleen toegang met een pasje, heb je nog geen pasje neem dan
een pasfoto mee met daarop je naam, geboortedatum, adres en
telefoonnummer, de naam van je school en in welke groep je zit.
De deuren blijven tot 20.30 uur gesloten, indien je toch eerder
naar huis moet, meld dit dan bij binnenkomst. Bovendien moet je
aan de deur worden opgehaald door je ouders/verzorgers. Er is
volwassen leiding aanwezig en er wordt mooie muziek gedraaid.
We hopen dat er weer gezellig gedanst gaat worden.

De deuren blijven tot 20.30 uur gesloten, indien je toch eerder naar huis moet,
meld dit dan bij binnenkomst. Bovendien moet je aan de deur worden
opgehaald doo r je ouders/verzorgers. Er is volwassen leiding aanwezig en er
wordt mooie muziek gedraaid. We hopen dat er weer gezellig gedanst gaat
worden.
Laat je gsm maar thuis.
Entree € 1,30
Ranja € 0,25 frisdrank € 0,85
Snoep / chips € 0,95

