Groeien doen we samen!
nieuwsbrief oktober
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
oktober. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Reis mee
Informatieavond schooltijden
Gesprekken
Machtigingen
Kinderboekenweek
Mededelingen:
- Terugblik
- Informatie gemeente Lopik
- 1 oktober telling
- Stagiaires
- Machtigingen TSO
- Dag van de Leraar
Agenda

reis mee
Volgende week starten wij op school met de Kinderboekenweek. Het thema van de KBW gaat
over reizen.

Het leven is een lange reis,
soms prachtig en soms naar.
Soms lijkt het als vanzelf te gaan,
maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen,
soms voelt het warm, soms koud.
Maar God gaat altijd met je mee,
omdat Hij van je houdt.
Bron: Cd Op Reis

informatieavond schooltijden
Vanavond is er op school een informatieavond
omtrent het eventueel invoeren van een continurooster. De leerkrachten, en ook u als ouders,
hebben inmiddels wat ervaring opgedaan met het
draaien van een continurooster op de dinsdag.
Hierdoor zijn er ook concrete punten te noemen
als het gaat over de consequenties die zo`n rooster met zich meebrengen. Deze informatieavond
is bedoeld om zowel de theoretische, als ook de
praktische kant van dit thema te belichten.
De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer
21.30 uur afgelopen zijn.
Allemaal hartelijk welkom!

gesprekken
Volgende week staan de gesprekken met de leerkrachten op het jaarrooster.
Voor de ouders van groep 1 en 2 staat het ‘oudervertelgesprek’ gepland. Deze week hebben de

leerlingen een formulier mee naar huis gekregen,
waarmee u het gesprek kunt voorbereiden.
Vanaf groep 3 zijn de KOL gesprekken. Deze gesprekken zijn met de kinderen, ouders en de
leerkracht.
Wanneer u meerdere kinderen op school hebt,
kunt u vanaf donderdag 3
oktober een gesprek
plannen. U krijgt een uitnodiging via het Ouderportaal. Ouders met 1
kind op school krijgen deze uitnodiging vrijdag 4
oktober.

machtigingen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid de school te machtigen voor het incasseren van het schoolreisgeld
en/of de vrijwillige ouderbijdrage. Intussen hebben alle ouders aangegeven of ze hier gebruik
van willen maken. Hartelijk dank hiervoor. Deze
week worden alle gegevens verwerkt. Het geld
voor het schoolreisje wordt zo snel mogelijk geïncasseerd. De vrijwillige ouderbijdrage wordt in
januari 2020 geïncasseerd.

kinderboekenweek
Het thema voor de KBW is dit jaar “Op reis”. Bijna
iedereen reist wel eens. Dagelijks naar school of
werk of je maakt een reis tijdens een vakantie.

Allemaal maken we een reis door het leven. Hoe
die ook zijn zal. Een reis vol nieuwe ervaringen,
vergezichten, ontmoetingen, hindernissen, door
diepe dalen, stoffige zandwegen, snelle autoroutes, oneindige oceanen, bruisende rivieren of stille steppes.
In deze KBW staat ook het vervoer tijdens de reis
centraal, met welk vervoersmiddel reizen we? Er
zijn zoveel mogelijkheden: op reis met de fiets,
bus, taxi, vliegtuig, trein, camper…enz. En natuurlijk vragen we ons ook af hoe we reizen: letten we
op het milieu en onze omgeving?
Allemaal maken we onze reis door het leven.
Maar met een verhaal uit een mooi boek kom je
overal.
Deze KBW gaan we elke reis maken die we maar
willen door op reis te gaan in boeken. Tijdens de
maandopening op maandag 7 oktober zal de KBW
bij ons op school van start gaan. T/m donderdag
17 oktober zullen er in de klassen allerlei activiteiten plaatsvinden rond het thema boeken en op
reis. Donderdagmiddag 17 oktober zullen we met
alle kinderen op reis gaan door de school.
Via het ouderportaal zult u hierover nog meer informatie ontvangen.
Leuk om te vermelden: via internet kunt u het
lied beluisteren en meezingen wat tijdens deze
KBW centraal staat.
https://www.youtube.com/watch?v=J_1UVsdSSvw

mededelingen
Terugblik
Muziekhuis Oudewater heeft drie maal de muzieklessen verzorgd. De leerlingen hebben kennisgemaakt met de elektrische gitaar, de basgitaar, het keyboard en slagwerk.

De leerlingen van groep 1 t/m 6 zijn op schoolreis
geweest naar Dolfinarium. Het was een “dolfijne”
dag.
De informatieavond is geweest. Fijn dat er zo veel
ouders waren. Deze betrokkenheid waarderen wij
zeer.
Informatie gemeente Lopik
In de bijlage vindt u een flyer van gemeente Lopik.
De flyer bevat informatie over de activiteiten die de
gemeente organiseert in de week van de opvoeding.
1 oktober telling

Ieder schooljaar wordt op 1 oktober het aantal
leerlingen geteld. Deze telling bepaalt de hoeveelheid geld die de overheid het volgende
schooljaar beschikbaar stelt.
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Stagiaires
Dit schooljaar hebben wij meerdere stagiaires. Wij
vinden het fijn dat we deze enthousiaste studenten
mogen begeleiden. Momenteel staan de studenten
in de volgende groepen:

Groep 4: Meester Wessel
Groep 5: Juf Naomi
Groep 7/8: Juf Hannah
Juf Harmke is gestart met de PABO. Haar stage zal
ze ook bij ons op school doen.
Machtigingen TSO
In oktober worden de TSO gelden geïncasseerd.

Agenda
Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober, woensdag 9 oktober, donderdag 10 oktober
Donderdag 17 oktober
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober
Donderdag 31 oktober

Schoolfotograaf, informatieavond schooltijden
Maandopening, opening kinderboekenweek, dag van de
leerkracht
Oudervertelgesprek groep 1 en 2, KOL gesprekken groep
3 t/m 8
Afsluiting kinderboekenweek
Herfstvakantie
MR - vergadering
Start cultuurblok 1

Voor alle data geldt D.V.
Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

