Nieuwsbrief 3 november
Data van belang
6-17 november
14 november
20 november
20-24 november
22 november
28 november
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groepsgebonden schoolonderzoek (GSO)
voorlichtingsavond VO voor alle ouders van groep 7 en 8
informatieavond voor alle ouders over gebruik media/internet
nationale mediaweek
studiedag team: alle leerlingen vrij
schriften inzien/werkjes bekijken

Herinnering: Media-avond voor ouders
Op maandag 20 november aanstaande organiseren wij een informatieavond rondom sociale media en online veiligheid voor uw kind.
De invulling van de avond wordt verzorgd door Bureau Halt.
U bent van harte welkom! De uitnodiging volgt nog.
GSO
Volgende week starten de groepsgebonden schoolonderzoeken.
Oftewel, de GSO-weken. In alle groepen maken de kinderen dan
verschillende cito-toetsen, passend bij hun niveau. Tevens worden ze
getoetst op hun leesvaardigheden.
Schoolfruit en groente
We starten op 13 november weer met schoolfruit en –groente. Op de
achterzijde van deze nieuwsbrief leest u hier meer over en ook op
welke dagen we onze drie vaste groente- en fruitdagen hebben.
Op de website www.schoolfruit.nl vindt u meer informatie.
Tevens vindt u informatie over gezonde voeding op
www.voedingscentrum.nl
Training dyslexie Theek5
Sinds 15 oktober biedt Theek 5 de gratis online training ‘Dyslexie
onder de knie’ aan voor kinderen die moeite hebben met lezen en/of
schrijven. In deze cursus gaan ouders samen met hun kind bouwen
aan zelfvertrouwen met behulp van leuke oefeningen en handige tips.
Ook is er verdiepingsmateriaal te vinden. De cursus is online, men kan
dus zelf kiezen waar en wanneer deze gevolgd wordt.
Op 15 november organiseert Theek 5 i.s.m. oudervereniging Balans
een inspiratiemiddag. Tijdens deze middag kan men ervaringen
uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen. Voor de kinderen worden
leuke activiteiten georganiseerd. Aanmelden voor de training en
inspiratiemiddag kan via www.theek5.nl/dyslexie
Vervangingen
Juf Ageeth is met ingang van komende maandag met langdurig
ziekteverlof. Zij heeft de diagnose Parkinson gekregen. Zij wordt vanaf
maandag vervangen door juf Marcella in de groep 7a.
Dit betekent dat juf Quincy groep 7c de hele week gaat doen.

Juf Ine is met ziekteverlof en wordt vervangen door juf Iris. Juf Iris wordt op
haar beurt weer vervangen door juf Annemieke op de woensdag in groep 8a en
door meneer Bas in groep 8c op de maandag en dinsdag. Juf Joyce is dan op de
woensdag, donderdag en vrijdag in deze groep.
Wist u dat ……
- Uw kind (groep 6,7 en 8) vorige week donderdag de brief van OCS de
Smulnarren heeft meegekregen.
- Zij zich uiterlijk morgen aan moeten melden als ze Kaaike willen worden of in
zijn/haar gevolg willen meedoen.
- Zij dan wel minimaal 10 jaar moeten zijn, om Oosterhout moeten wonen en
in groep 6,7 of 8 moeten zitten.
- Wij nog 2 weken werken aan de gedragsverwachting: “wij spelen fijn op het
plein”.
- Er al weer een heleboel muntjes zijn verdiend door de kinderen en dus 5
ballen toegevoegd in de buis voor bij de ingang.
- Het er nu al weer 45 zijn >>> op naar de 60!!

