3. Nieuwsbrief 14 september 2018
Data van belang
17 september
26-28 september
1 oktober
2 oktober
8-12 oktober
15-19 oktober
22 oktober
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uitnodigingen mee voor de oudergesprekken
kamp groep 8
afspraken mee voor de oudergesprekken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
oudergesprekken
herfstvakantie
start om 8.40u

Leerlingenkaart en verklaring
Fijn dat al zoveel ouders de leerlingekaart en verklaring hebben
ingeleverd. Helaas heeft nog niet iedereen die mee terug gebracht.
Wilt u deze zo snel mogelijk meegeven en inleveren bij de leerkracht
van uw kind zodat wij de gegevens kunnen verwerken.
Parkeren rond de school
Speciaal voor onze grote bussen en kleine busjes zijn parkeerplaatsen
vrijgehouden. Het is dus niet de bedoeling dat u op die plaatsen gaat
parkeren. Als er wordt gecontroleerd krijgt u een bekeuring als u op
deze plaatsen staat met uw auto. Met verkeersborden wordt
aangegeven wanneer u er wel/niet mag parkeren.
Aan de overzijde van de straat mag u altijd parkeren, verderop in de
straat is het vrij om te parkeren en ook in de straat tegenover de
school kunt u halverwege de straat vrij parkeren. Dit betekent wel dat
u ietsje verder moet lopen. U kunt ook parkeren bij het gemeentehuis
en dan te voet naar de school komen. De parkeerplaats aan de
Bijsterveld (deel voor de bewoners en deel voor SKO) is niet voor onze
ouders. Onze kinderen komen daar met de fiets langs en dit wordt dan
te gevaarlijk met kerende auto’s omdat het éénrichting verkeer is.
Gedragsverwachting
De komende 5 weken gaan we
oefenen: “ik ben rustig in de gang”.
We gaan leren hoe we dat doen maar ook
waarom we dat willen. Natuurlijk worden hier
weer muntjes mee verdiend.
1e schoolbeloning is al binnen
Vrijdag 7 september hebben we allemaal extra
buiten kunnen spelen omdat de 20 ballen zijn
bereikt. Er zijn dus al heel veel muntjes verdiend en dat betekent dat
we trots zijn op dit resultaat. Nu maar hopen dat we elkaar blijven
groeten want dat was toch wel heel fijn; gezien worden doet ons goed,
groot en klein.
Hulpouders
U heeft vorige week een brief meegekregen van de ouderraad. Zij zijn
op zoek naar enthousiaste ouders om mee te denken over, meehelpen
organiseren van leuke activiteiten met b.v. Sinterklaas, Kerst,
Carnaval enz. Heeft u zich al aangemeld dan bedankt daarvoor.
Nu is deze ouderraad samen met ons team ook nog op zoek naar
hulpouders. Ouders die meehelpen bij het uitvoeren van deze
activiteiten. U kunt zich opgeven via de toegevoegde bijlage.

Hoofdluiscontrole
Iedere ouder kan wel eens geconfronteerd worden met een kind met hoofdluis.
Niets ergs maar zeker ook niets leuks! Wij vinden het ook erg fijn als de Wissel
hoofdluisvrij is en blijft. Daarvoor hebben we wel de hulp van ouders nodig!
Help ons onze school hoofdluisvrij te houden en geef je op!
Wisseldag
Vorige week hebben we een zeer geslaagde Wisseldag gehad in de bossen achter
Lievenshove. De dag bleek voor sommige kinderen wat lang dus we bekijken het
programma nog eens extra goed zodat we over 2 jaar wat aanpassingen kunnen
doen om het een nog leukere dag te maken voor iedereen.
Hulpouders bedankt voor jullie hulp!
Schoolkamp groep 8
Van 26 t/m 28 september zijn de groepen 8 op Schoolkamp. We gaan naar ’t
Kraanven in Loon op Zand en het belooft weer een erg leuk en gezellig kamp te
worden!
Nationale sportweek (15-29 september)
Landelijk sportevenement dat een week lang de sporten in de etalage zet. Het is
heel belangrijk om veel te bewegen en daar wordt extra aandacht voor gevraagd
en aandacht aan besteed.
Sjors sportief en Sjors creatief
Afgelopen week is de inschrijving gestart voor de activiteiten van Sjors Sportief
en Sjors Creatief. Het gehele jaar zijn er activiteiten waar kinderen aan kunnen
deelnemen. (Gratis of tegen een kleine vergoeding) Wees er snel bij met
inschrijven!
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
“vriendschap” met als motto “kom erbij”.
Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 komen tijdens de kinderenboekenweek
voorlezen in een klas.
Ook dit jaar hoort er weer een lied van kinderen voor kinderen en een
dansinstructie bij de Kinderboekenweek:
https://kvk.bnnvara.nl/video/kom-erbij
De groepen 7 en 8 houden tijdens de Kinderboekenweek de klassenvoorrondes
voor de Nationale Voorleeswedstrijd.
Wist u dat …..
- U de nieuwsbrieven van “Ouders & Onderwijs”kunt lezen via
www.oudersonderwijs.nl of via onze website.
- We hebben nu 32 ballen in onze ballenbuis; dus de 40 is al in zicht. We gaan
voor iets maken of iets lekkers koken.

