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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De opbrengst van de sponsorloop is bekend! De kinderen hebben € 2703,90 bij elkaar
gelopen.
Het sponsorgeld wordt besteed aan:

- Materialen programmeren en techniek, bijv. lego mindstorms
- Denkspellen voor in de klassen
- Boeken voor in de schoolbieb
Namens de kinderen en het team bedanken we iedereen die gesponsord heeft!
Volgende week start de Nationale Onderwijsweek. De Kinderboekenweek gaat dan ook van
start. Dit is altijd een mooi moment om lezen, voorlezen en het belang daarvan extra te
onderstrepen! Ik wens alle deelnemers aan de voorleeswedstrijd alvast veel succes en
leesplezier toe! De boekhandels hebben in deze week vaak leuke acties. Kinderen krijgen
bovendien het kinderboekenweekgeschenk cadeau bij aanschaf van een boek. Op 4 oktober
sluiten we de onderwijsweek af met de dag van de leerkracht.
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.
De regel die vanaf 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.
SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfoto’s worden door de ouderraad verkocht op de volgende dagen en tijden:
Woensdag 9 oktober van 08.15 – 09.00 uur / 12.15 – 13.00 uur
Donderdag 10 oktober van 08.15 – 09.00 uur / 14.30 – 15.15 uur
Vrijdag 11 oktober van
08.15 – 09.00 uur / 12.15 – 13.00 uur
Daarna gaan de foto’s terug naar de fotograaf. Dus kom op tijd wanneer u de foto’s wilt
kopen!
Stichting Leergeld laat weten dat ouders die bij hen in het bestand staan, de kosten voor de
schoolfoto’s vergoed kunnen krijgen. U ontvangt een betaalbewijs dat u bij hen kunt
inleveren.
GOED VOORBEELD
Onze school wordt weer als goed voorbeeld genoemd! Dit keer in het kader van
partnerschap tussen school en ouders. Kijk maar eens op:
https://www.ouderwijs.net/praktijkvoorbeeld
Als u op onze schoolnaam klikt, kunt u het hele artikel lezen.
Ouderwijs.net is een initiatief van ITTA UvA en Sardes. Doel is het ondersteunen
van scholen in het po en het vo bij de invulling van de samenwerking met ouders.
Zij focussen vooral op het versterken van vaardigheden van ouders ter bevordering
van het educatief thuismilieu, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling van
de kinderen. Ouderwijs.net bestaat uit de Scan Educatief Partnerschap, een bibliotheek met
relevante wetenschappelijke literatuur, methodieken en instrumenten voor op en om de
school, mooie voorbeelden uit de praktijk en kennisclips gemaakt met experts. De Scan is
een instrument om de (educatieve) samenwerking met ouders in kaart te brengen en biedt
aanknopingspunten om deze te versterken. Ouderwijs.net is tot stand gekomen met steun
van het actieprogramma Tel mee met Taal.

ACTIE ANWB EN VERKEERSWERKGROEP
Wij vragen uw aandacht voor de actie “Daag je ouders uit niet te appen in het verkeer”
vanuit de verkeerswerkgroep en de ANWB.
'Sturen zonder Gluren'. Dat is de naam van de uitdaging die
kinderen met hun ouders kunnen aangaan: 30 dagen niet appen in
het verkeer. Ook hier geldt: “Goed voorbeeld, doet goed volgen!”
De ANWB deelt de komende tijd 700.000 kalenders uit aan
basisschoolkinderen. “Kinderen hebben heel goed door dat hun
ouders appen in het verkeer,” zegt een ANWB-woordvoerder.
De campagne Sturen zonder Gluren is een samenwerking van
ANWB en de Missing Chapter Foundation, die kinderen een stem in
de maatschappij wil geven. Elke dag op de kalender dat de ouders niet hebben geappt of
gebeld in het verkeer, mogen de kinderen het vakje van de dag openen. Als alle vakjes op
de kalender open zijn, maken de kinderen kans op prijzen.
Via onderstaande link is het mogelijk om u aan te melden.
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/sturen-zonder-gluren#aanmelden
OUDERS VAN GROEP 3 EN GROEP 8
A.s. maandag 30 september van 14.15 -14.45 uur zijn de ouders / verzorgers van de
leerlingen in groep 3 en groep 8 welkom in de groep van hun kind om te zien en mee te
maken hoe kinderen oefenen en leren bij ons op school. Ouders die gebruik maken van de
lesbezoeken, geven aan dat zij het fijn vinden en zo meer inzicht in de lesstof krijgen en hun
eigen zoon/dochter beter kunnen helpen als dat nodig is. 
START KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
Reis Mee! De Kinderboekenweek wordt geopend voor de groepen 1 t/m 4 met
een toneelstukje. De groepen 5 t/m 8 openen de Kinderboekenweek in de klas
met een leuke activiteit. Tijdens de Kinderboekenweek zal veel plezier beleefd
worden aan boeken en andere activiteiten. In groep 3 t/m groep 8 vindt er een
echte voorleeswedstrijd plaats. De winnaars zullen in het zonnetje gezet
worden tijdens de afsluitende vieringen op woensdag 9 oktober en donderdag 10 oktober U
bent van harte welkom om bij de viering van uw kind(eren) aan te sluiten. We stellen het erg
op prijs als u ook thuis tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht aan (voor)lezen besteed.
Ook in de boekhandels en de bibliotheek zullen extra aanbiedingen/activiteiten zijn. We
wensen u heel veel (voor)leesplezier toe!
HERINNERING STUDIEWERKMIDDAG
Op donderdagmiddag 3 oktober zijn alle kinderen om 12.30 uur uit. Het team heeft deze
middag een studiemiddag. Aan het einde van de middag proosten we samen op het 25-jarig
onderwijsjubileum van onze directeur, juffrouw Monique.
25-JARIG ONDERWIJSJUBILEUM JUFFROUW MONIQUE
Volgende week viert juffrouw Monique haar zilveren onderwijsjubileum. Collega’s, oudcollega’s, ouders van de ouderraad, medezeggenschapsraad, bestuur en
samenwerkingspartners van andere scholen vieren dit op donderdag 3 oktober.
Na de herfstvakantie - op dinsdag 22 oktober- heeft juffrouw Monique een verrassing in petto
voor de kinderen.
DAG VAN DE LEERKRACHT
Op vrijdag 4 oktober vieren we de dag van de leerkracht. Een traditie die we graag in ere
houden. Het beroep van leerkracht is uitermate belangrijk… Zonder leerkrachten immers
geen onderwijs. Toch staat het beroep al een tijd onder druk… Enerzijds komt dit door het
lerarentekort, anderzijds door de lagere beloning dan docenten in het VO en de extra taken
die door overheid en soms ook ouders bij scholen neergelegd worden. Leerkrachten zijn
belangrijke sleutelfiguren in de ontwikkeling van kinderen. Bovendien zijn zij vaak
rolmodellen, coaches, vertrouwenspersoon enz.
We zijn er trots op dat “Samenscholen” bij ons op school door school en
ouders samen vorm wordt gegeven en we met ieders inzet het beste voor de
kinderen bereiken. De ouderraad onderstreept dit met een lekkere lunch voor
het TEAM

