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Data van belang
3 oktober
5 oktober
9-13 oktober
16-20 oktober
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studiemiddag, leerlingen vrij om 12.30u
staking, leerlingen zijn vrij
oudergesprekken
herfstvakantie
8.40u weer op school
kamp groep 8

Hoera, onze eerste 20 ballen zijn behaald
Afgelopen week hebben de kinderen de eerste beloning verdiend
omdat er 20 ballen zijn gespaard. De kinderen hebben met hun groep,
unit of bouw extra buiten mogen spelen. We gaan nu op naar de 40!!
Als beloning voor de 40 ballen mogen de kinderen gaan koken met hun
groep. Wat zij gaan maken is natuurlijk nog niet bekend want dat
bepalen ze in iedere groep met elkaar.
Afscheid op het plein
We hebben er nu 5 weken opzitten na de zomervakantie en de
kinderen zijn al aardig gewend op school. Wij willen u daarom vragen
om afscheid te nemen op het plein waarna de kinderen zelfstandig
naar de eigen klas lopen. Wilt u iets met de leerkracht bespreken dan
kan dat voor 8.40u via de hoofdingang of na schooltijd als de kinderen
op de bus zijn gezet.
Klasbord
Deze week heeft bijna elke groep Klasbord aangemaakt of gaat deze
nog aanmaken. U heeft hierover al een brief met uitleg en een
aanmeldingscode gehad of anders ontvangt u deze snel.
Klasbord is een mooi en makkelijk middel om op de hoogte te blijven
van wat er in de groep van uw kind allemaal plaatsvindt. De leerkracht
zet hier interessante berichten en foto’s op die voor u en uw kind
interessant zijn. Het gaat om een besloten groep, waardoor alleen
ouders die een inlogcode hebben ontvangen hiervan gebruik kunnen
maken. De berichten en foto’s zijn dus niet zichtbaar voor ouders van
andere klassen of onbekenden van buiten de school. Wilt u de foto’s
privé houden.
FestivalKOM in centrum van Oosterhout
Dit jaar hebben we vanuit school niet meegedaan met de workshops
maar desalniettemin is het misschien wel leuk om te gaan kijken. Je
kunt t/m zondag nog genieten van verschillende activiteiten in
Oosterhout: www.festivalkom.nl
Kinderboekenweek
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Deze loopt van
4 t/m 15 oktober. Het thema is “Gruwelijk eng”. Via media kunt u in
de gaten houden wat er allemaal wordt geboden in de regio. U kunt
daarvan dan gebruik maken. Wilt u meer weten dan kunt u kijken op
de website: www.kinderboekenweek.nl Heeft u een boeken nodig
wacht dan even met aanschaffen want u krijgt tijdens de
Kinderboekenweek een kinderboek cadeau en wel: “Kattensoep” van
Janneke Schotveld bij tenminste €10,- aan kinderboeken.

Sportinstuif MOOVE en zwemspeelmiddag tijdens staking onderwijs
Geen school op donderdag 5 oktober, maar wel zin om leuke dingen te doen? De
sportcoaches van MOOVE en de Warande organiseren tijdens de staking van het
primair onderwijs een sportieve ochtend in de Oosterheidehal en middag in het
zwembad van de Warande. Lekker samen sporten en bewegen met je
klasgenootjes.
Wat gaan we doen?
In de ochtend (9.00-12.00u) staat de gymzaal helemaal vol met sport- en
spelmaterialen en kinderen mogen zelf kiezen wat zij het leukste vinden om te
doen, dit uiteraard onder begeleiding van de sportcoaches. Inschrijven via Sjors
Sportief: www.sjorssportief.nl onder het kopje sportinstuif.
In de middag (12.00-15.30u) kun je naar de zwemspeelmiddag waar allerlei
leuke opblaasmaterialen (springkussen, spin & stormbaan) in het water liggen.
Hiervoor hoef je je niet aan te melden. Kosten voor het zwembad zijn €3,50.
Kinderen moeten zelf het vervoer regelen.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Studenten op onze school
Zoals u weet hebben we elk jaar weer stagiaires op school.
Er zijn stagiaires van de opleiding onderwijsassist:
juf Charlotte in groep 3, juf Dyëlle in groep 4/5, juf Kelly in groep 6/7 en
juf Daniek in groep 8d.
Van de opleiding pedagogiek zij de stagiaires:
Juf Merlin voor een opdracht spel in de onderbouw, juf Kim in groep 5a, meneer
Joep in groep 6a en juf Cilia voor soemo.
Van de opleiding voor leraar van pabo Avans:
Juf Martine in groep 4 en meneer Daniël in groep 7b.
Van de opleiding voor sport en spel:
Meneer Tarik en juf Michelle.
Wij wensen hen veel leerplezier bij ons op school samen met de kinderen en de
leerkrachten.
Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen.
Ons informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van
hun kind. Vind het antwoord op onze website www.oudersonderwijs.nl of neem
voor meer informatie en persoonlijk advies contact op via 0800-5010 of
vraag@oudersonderwijs.nl.
Ouders & Onderwijs doet meer voor ouders in het onderwijs!
Van Oldeneellaan afgesloten
Deze week heeft u een brief meegekregen i.v.m. de afsluiting van onze straat. U
kunt op school komen of via de wijk of via de Slotlaan. Denkt u hier ook aan als
u op school moet zijn voor de oudergesprekken.
Wist u dat ……
- De school gesloten is komende donderdag, 5 oktober, vanwege de staking
van de leraren.
- De kinderen dus niet op school worden verwacht.

