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BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De Kinderboekenweek is voortvarend gestart! We vinden het fijn als u uw kind stimuleert in
zijn/haar leesontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door ze zelf regelmatig te laten lezen, door
voor te lezen, door met uw zoon/dochter over boeken te praten, door samen naar de bieb of
een kinderboekenwinkel te gaan.
Wist u dat uw zoon/dochter ruim 1000 woorden per jaar leert door een kwartier per dag
(samen) te lezen. Door een goede woordenschat begrijpen kinderen de wereld om zich heen
beter en leren ze gemakkelijker.
Door je in te leven in de personen van een boek, ontwikkelt een kind zijn/haar empathisch
vermogen. Daarnaast maakt hij/zij kennis met, en leert veel van de wereld om zich heen.
“Wie een boek leest, gaat op reis zonder vervoermiddel”
Wie tijdens de Kinderboekenweek een boek t.w.v. minimaal € 10,- koopt, ontvangt het
Kinderboekenweekgeschenk cadeau… Veel leesplezier alvast!
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: We hebben plezier
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.

SCHOOLVIERINGEN
Op woensdag 9 oktober en donderdag 10 oktober staan de eerste
vieringen van dit schooljaar gepland. Beide vieringen staan in het teken
van de Kinderboekenweek “Reis mee”.
Woensdag: 11.30 - 12.30 uur => Groepen 1 - 3 - 5 - 7.
Donderdag: 13.45 - 14.45 => Groepen 2 - 4 - 6 - 8.

LESBEZOEK GROEP 7
A.s. dinsdag 8 oktober van 14.15 -14.45 uur zijn de ouders / verzorgers
van de leerlingen in groep 7 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 om zo meer inzicht in de lesstof krijgen en hun eigen zoon/dochter
beter kunnen helpen als dat nodig is. 
OUDERBIJEENKOMST voor de ouders van de groepen 1 en 2
Donderdag 10 oktober is de eerste ouderbijeenkomst van dit schooljaar. U bent van harte
welkom van 08.25 tot 08.50 uur in de groep van uw kind. Er liggen in de klas activiteiten klaar
m.b.t. taal/lezen. Aansluitend om 08.50 tot 09.30 uur gaat juf Gaby in de aula u van alles
vertellen en laten zien over (voorlees)boeken. Wat voor soorten boeken zijn er allemaal, hoe
kun je (voor)lezen, wat voor vragen kun je stellen, het belang van voorlezen enz. Als ouder
kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de taal- en leesontwikkeling van uw kind. Kom
daarom luisteren naar tips en laat uw kind daarvan profiteren. Wij hopen weer op een grote
opkomst!

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
Prijzen: losse foto € 7,50, complete set € 9,50.
Bij aankoop van 2 sets of meer kost de gezinsfoto € 3,50.
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.
OUDERKOFFIEKAMER
A.s. woensdag zijn ouders en verzorgers weer van harte welkom in de
koffiekamer van 08.30 – 09.30 uur. U bent van harte welkom om contact
te leggen met andere ouders. Oud-collega juf. Margriet is gastvrouw.
We hopen op een grote opkomst.

VAKANTIEDOEBOEKJES VOOR GROEP 1 EN 2
Het is bijna herfstvakantie en daarom mogen de ouders van de kleuters volgende week
een "Kijk wat ik kan" werkboekje ophalen bij juf José. Een boekje met allerlei werkbladen
en spelletjes waar de kleuters, samen met papa of mama, in de vakantie mee aan de slag
kunnen. Na de herfstvakantie mogen ze het boekje weer mee naar school nemen om te
laten zien wat ze allemaal gemaakt hebben.
LEESBINGO’S
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 krijgen voor de herfstvakantie een leesbingo mee, om
op een leuke en gezellige manier thuis te lezen in de vakantie en/of voorgelezen te worden.
Als de leesbingo helemaal is ingevuld, mogen ze deze na de vakantie weer mee naar school
nemen en inleveren bij de juf (t/m woensdag 23 oktober).
En...het lezen wordt beloond met een kleine verrassing.
SCHOOLFRUIT
Hoera! Het is weer gelukt! We mogen weer meedoen met de
schoolfruitactie. M.b.v. europese subsidie ontvangen we in november
weer drie dagen per week schoolfruit. Op dit moment weten we nog
niet welke dagen het betreft. De start is halverwege november.
We informeren u t.z.t. over de dagen waarop u zelf niet voor
fruit/groente hoeft te zorgen.
KICK OFF SPORTCAMPUS DE BRAAK
De komende jaren verandert De Braak in een ‘hotspot’ voor onderwijs, gezondheid en sport.
Als Sport- en (be)leefcampus De Braak in 2024 helemaal klaar is, is er altijd iets te beleven.
Geïnteresseerden kunnen alvast een voorproefje krijgen op zondag 6 oktober tussen 10.00
uur en 14.00 uur. Dan vindt de officiële opening van de eerste twee nieuwe kunstgrasvelden
plaats en worden allerlei activiteiten georganiseerd.
De nieuwe velden worden rond 12.00 uur sportief geopend door wethouder Harrie van Dijk
en rector Paul Metzemaekers van OMO Scholengroep Helmond, samen met voetballer(tje)s
van de verschillende verenigingen op de Braak.
Je kunt zelf ook lekker actief meedoen én kennismaken met diverse sportactiviteiten. Van
clinics door Helmond Sport en allerlei voetbalspellen tot tennis clinics, interactieve
sportgames en walking sports voor senioren. Daarnaast zijn er allerlei spelactiviteiten,
kunnen kinderen zich laten schminken en op de foto gaan met spelers van Helmond Sport.
JvdI De Fysioclub biedt een gratis gezondheidscheck aan. Er is ook allerlei informatie
verkrijgbaar over (bouw)ontwikkelingen en onderwijsactiviteiten op Campus De Braak.

