nieuwsbrief oktober
Beste ouders, verzorgers,

Muziekhuis Oudewater heeft 3 keer muzieklessen
verzorgd. Het was prachtig om de enthousiaste
kinderen muziek te zien maken.

U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
oktober. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website.
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De informatieavond is geweest. We vonden het
fijn dat er zo veel geïnteresseerde ouders waren.
De School Commissie heeft een ouderavond verzorgd over het onderwerp ‘Meegroeien met je
kind’.

door dik en dun
Volgende week starten wij op school met de Kinderboekenweek. Het thema van de KBW gaat
over vriendschap.

Laat ons altijd vrienden blijven,
Ik van jou – en jij van mij.
Alle dagen elkaar helpen,
door dik en dun – en zij aan zij.
Elkaar troosten – elkaar steunen,
ook al gaat het soms verkeerd.
Laat ons altijd vrienden blijven,
zoals God ons heeft geleerd,
zoals God ons heeft geleerd.

Alle kinderen zijn op schoolreis geweest.
Bron: Cd door Dik en Dun

Absentie en verlofaanvraag
De laatste tijd is er enige ruis ontstaan over het
doorgeven van absentie van leerlingen en verlofaanvragen.
Om de lijntjes tussen ouders en leerkrachten kort
te houden, kunt u vanaf 1 oktober absenten via
het Ouderportaal doorgegeven. Ook kunt u een
verlofaanvraag via het Ouderportaal doen.
Bij ziekte:
-

-

Via het Ouderportaal voor
8.30 uur doorgeven.
Via de telefoon
kan ook gewoon.

een dag of enkele dagen van te voren aan de
leerkracht aangeeft dat uw kind er niet is.
Gelijk handig om eventueel te communiceren wat
uw kind mist.

Kinderboekenweek
---- vrienden en vriendschap ---De jaarlijkse Kinderboekenweek (KBW) gaat bijna
weer van start. Het thema dit jaar van de landelijke KBW is “Kom erbij” en van de christelijke KBW
“Door dik en dun”.
De opening / start van deze KBW willen we houden op maandag 1 oktober tijdens de maandopening. Er zal een korte uitleg over de KBW gegeven worden, een interview met 2 kinderen gehouden worden en een toneelstukje over vriendschap worden gespeeld.

Verlofaanvraag:
-

Verlofaanvragen moeten ruim van te voren (6 weken) gedaan worden. Bij een begrafenis is dit niet mogelijk, dat begrijpen
wij.

In de school zal over het thema Vriendschap gewerkt, gelezen en gepraat worden. Lezen staat
deze week natuurlijk centraal en leerkrachten
gaan daarom ook een keer in een andere groep
voorlezen.

-

Voor verlof onder schooltijd zijn beperkte
mogelijkheden. De regels voor verlof onder schooltijd staan op onze website en in
de boekenkast van het Ouderportaal

Donderdagmiddag 11 oktober van 14.15 uur tot
15.00 uur is de afsluiting van de KBW met een
“Boeken-kleedjes-markt”. Vorig jaar hebben we
dit ook gedaan en het was een groot succes.

Bezoek tandarts en dokter
-

Onder schooltijd wordt er geen verlof gegeven voor een bezoek aan de tandarts.

-

Wanneer u met uw kind naar de dokter
gaat voor een bezoek dat geen dagdeel
duurt, kunt u dit via het Ouderportaal bij
het tabblad absentie aangeven. Hier hoeft
geen verlof voor aangevraagd te worden.

De leerkrachten zijn door middel van het Ouderportaal op de hoogte van de afwezigheid van uw
kind. Het wordt erg op prijs gesteld wanneer u bij
een verlof dat enige tijd geleden is aangevraagd,

Alle kinderen nemen een kleedje mee naar school
en boeken die je niet meer wilt hebben. De boeken mogen verkocht worden voor 50 cent of voor
1 euro. Geen hogere
bedragen! We gaan
kinderen 'die vrienden zijn' of 'vrienden
kunnen worden' bij
elkaar laten zitten en
zij gaan elkaar helpen bij het verkopen. Als er één kind boeken gaat kopen, kan de
ander op de winkel passen (samenwerking!). De
kinderen krijgen een plaats in de klas toegewezen

of mogen een plek op de gang kiezen als de klas
vol is. Kinderen kunnen door de hele school lopen
om te kopen.
Wilt u uw kind een potje mee geven voor het
geld? Als er vast wat muntjes van 50 cent of 1 euro in zitten (wisselgeld), is dat handig.
Om 15.00 uur sluit de markt en gaan de kinderen
in de klas afsluiten.
Voor de ouders willen we een boekentafel maken. U bent van harte welkom tijdens de "Boeken-kleedjes-markt" tussen 14.15 en 15.00 uur.

heb ik gewerkt op een basisschool in Schoonhoven en speciaal onderwijs cluster 4 in Gouda. Na
vier weken kijk ik terug op een goede start van
het jaar. Ik heb er zin in om samen met de kinderen, collega’s en u als ouders er een goed jaar
van te maken!
Schoolvoetbal
Dit jaar gaat het schoolvoetbaltoernooi in Lopik
door organisatorische redenen niet door.
AVG

U kunt zelf boeken meenemen en op de boekentafel neerleggen. Een ander boek uitkiezen en
meenemen is dan mogelijk. Dit gaat zonder geld;
alleen ruilen. Een kijkje bij de kinderen nemen is
dan ook gezellig. We hopen: Tot dan!

Gesprekken
Volgende week staan de gesprekken met de leerkrachten gepland. U heeft hier reeds informatie
over ontvangen. Hierin stond onder andere hoe u
het gesprek (met uw kind) kan voorbereiden.
De welbevindengesprekken met de groepsleerkrachten van groep 1 en 2 zijn zonder de kinderen.

Door middel van het Ouderportaal willen wij inventariseren hoe de school om moet gaan met
beeldmateriaal van uw kind. In het Ouderportaal
is het toestemmingsformulier “gebruik beeldmateriaal” klaargezet. Wilt u deze voor de herfstvakantie invullen. U vindt deze bij uw persoonlijke
instelling in het Ouderportaal.
Bij de volgende items vragen wij u een keuze te
maken:
Vindt u het goed dat wij foto’s plaatsen:

De KOL gesprekken zijn vanaf groep 3. Deze gesprekken zijn met de kinderen, ouders en de
leerkracht. Anders worden het OL gesprekken ;-)

Mededelingen
Even voorstellen:
Mijn naam is Harmke
Zuidervliet, woonachtig
in Schoonhoven en dit
schooljaar gestart als
onderwijsassistent op
de Eben-Haëzer. Ik zal
ondersteuning gaan
bieden in de klassen,
kleine groepjes en kinderen individueel. Hiervoor

-

In het ouderportaal;

-

In de schoolgids;

-

Op de website van de school;

-

Groepsfoto op de website;

Ook vragen wij toestemming voor filmopnamen
die wij gebruiken om leerkrachten te begeleiden
en te coachen. Deze filmopnames worden uitsluitend intern gebruikt.

1 oktober telling
Ieder schooljaar wordt op 1 oktober het aantal
leerlingen geteld. Deze telling bepaalt de hoe-

veelheid geld die de overheid het volgende
schooljaar beschikbaar stelt. De overheid werkt
op dit gebied eigenlijk heel eenvoudig; voor elke
leerling krijgt de school een x bedrag. Van dit bedrag worden de leerkrachten, de leermiddelen,
enz. betaald. Dit schooljaar worden er op 1 oktober 121 leerlingen geteld.
1 oktober
2015

1 oktober
2016

1 oktober
2017

1 oktober
2018

119

117

123

121

Nieuwe leerlingen
Voor groep 0/1 zijn er voor dit schooljaar 4 leerlingen aangemeld. Zij zullen in de loop van het
jaar instromen. Omdat wij graag willen weten
hoeveel kinderen wij dit jaar in groep 0/1 kunnen
verwachten, vragen wij u vriendelijk broertjes of
zusjes die dit schooljaar 4 jaar worden in te
schrijven.
Gebouw
De schilder is dagelijks bezig het gebouw te schilderen, zodat het er weer fris komt uit te zien.
Komende periode willen wij
ook de entree van de school
aanpakken.

Jaaroverzicht
De kinderen hebben het jaaroverzicht mee naar
huis gekregen. Dit jaaroverzicht is ook te vinden
op de website.
TSO
Begin oktober zullen de TSO
gelden van uw rekening worden geïncasseerd. Dit geldt natuurlijk alleen voor de ouders
die de school een machtiging hebben gegeven.
Voor het buitenspeelgoed zijn er grote stevige
bakken aangeschaft, zodat het speelgoed goed en
veilig kan worden opgeruimd in de buitenberging.
Kinderpostzegels
Deze week kunt u ze (nog) aan de deur verwachten: de kinderen van groep 8 met de kinderpostzegels. Dit jaar is er één doel waar de kinderen
voor langs de deur gaan: Een goed huis. De kinderpostzegelverkoop is gestart op 26 september.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben. Zie voor meer
informatie: www.kinderpostzegels.nl

Informatie gemeente Lopik
In de bijlage vindt u een schrijven van de gemeente Lopik over de cursus ‘Beter omgaan met
pubers’ .

Agenda

Maandag 1 oktober
Maandag 1 oktober – donderdag 4 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Donderdag 11 oktober

Maandopening / opening KBW
Kunstmenu groep 1 en 2
Gesprekken met ouders (en kinderen)
Gebedsgroep
Dierendag
Dag van de leerkracht
Boeken – kleedjes - markt

Maandag 22 oktober – vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Dinsdag 30 oktober
Woensdag 31 oktober
Woensdag 7 november

Herfstvakantie
MR vergadering (19.00 uur)
Kunstmenu groep 7 en 8
Start cultuurblok 1
Dankdag

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

