4. Nieuwsbrief 28 september 2018
Belangrijke data
1 oktober
2 oktober
8-12 oktober
15-19 oktober
22 oktober
30 oktober
30 oktober

:
:
:
:
:
:
:

afspraken mee voor de oudergesprekken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
oudergesprekken
herfstvakantie
start om 8.40u
Studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
voorlichtingsavond VO voor groepen 7 en 8 met aansluitend
Informatiebijeenkomst Zwaaikom

Uitlenen materialen van school
Veel van onze leerlingen zijn snel afgeleid door geluiden in de klas. Om
hen te leren zich beter te concentreren of om even een rustig moment
in te bouwen worden regelmatig materialen gebruikt, bv oorkappen of
een kantoortje. Deze materialen hebben wij als school gekocht om aan
de kinderen uit te lenen.
Natuurlijk maken we met de kinderen afspraken over het gebruik
ervan en wanneer ze weer ingeleverd moeten worden. Gebeurt het dat
het hulpmiddel kapot gaat door oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld
doordat de leerling er niet voorzichtig mee is, dan moet het worden
vergoed door de ouders. Wij gaan ervanuit dat dit niet nodig zal zijn,
maar we vinden het wel van belang dat u hiervan
op de hoogte bent.
In het verleden gaven we een brief mee wanneer
een kind iets kwam lenen, dat doen we niet meer.
Via dit bericht willen we alle ouders informeren.
Mocht u niet weten of uw kind een hulpmiddel van
school in gebruik heeft, dan kunt u dat navragen bij
de leerkracht (of bij uw kind natuurlijk).
Hoera 40 ballen!!
Vorige week vrijdag hebben we 40 ballen gehaald. De kinderen mogen
als beloning een keer iets leuks maken of iets lekkers koken.
Afscheid op het plein
De kinderen zijn al aardig gewend. We willen daarom de ouders vragen
om op de speelplaats afscheid te nemen zodat de kinderen zelf naar
binnen kunnen gaan als de zoemer gaat. Dit geldt niet voor de
kinderen van groep 1,2,3 want die hebben inloop vanaf half 9.
Wilt u iets met de leerkracht bespreken dan kan dat via de
hoofdingang voor 8.40u of na 15.15u als de kinderen in de bus zitten.
Inleveren formulieren
We hebben na de ouderavond diverse formulieren meegegeven ter
ondertekening. In verband met de nieuwe wet AVG (privacy) moeten
we dit jaarlijks aan jullie vragen. Willen jullie deze zo snel mogelijk
meegeven of meebrengen bij het oudergesprek. Als u niet goed weet
of u wel of geen toestemming wilt geven, kunt u dit navragen bij het
gesprek met de leerkracht.

Afsluiting van Oldeneellaan
Vanaf 12 oktober t/m 19 oktober is de van Oldeneellaan dicht vanaf de Abdis van
Thornstraat. U kunt dus alleen via de Slotlaan onze school bereiken of via de
wijk. Op maandag 22 oktober zou alles weer normaal moeten zijn.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Deze loopt tot 14 oktober. Op
school gaan kinderen van groep 7 en 8 voorlezen in de andere groepen. Ook
worden in de groepen 7 en 8 de voorronden gehouden van de voorleeswedstrijd.
Op school kunnen de kinderen een leuke workshop volgen, gegeven door een
echte schrijver, onze eigen meneer Joep.
Wilt u weten wat er bij u in het dorp te doen is kijk dan op de site:
www.kinderboekenweek.nl
Wilt u kinderboeken kopen wacht dan nog even tot woensdag. U krijgt bij
besteding van €10,- het kinderboekenweekgeschenk cadeau: “de eilanden ruzie”
geschreven door Jozua Douglas.
Wereldkinderdag
Op zondag 30 september is het weer
Wereldkinderdag in het centrum van Oosterhout.
Ook de gemeente Oosterhout doet mee, wij vinden
het een mooie dag waar kinderen van alles kunnen
“proeven” van Oosterhout.
Allerlei sportclubs, verenigingen, winkels, beroepen
en bedrijven presenteren zich: alles is gratis en er is
van alles te bekijken én te doen voor (vooral) jong en oud.
Wereldfeest Bunta Beats
Op zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur vindt op het Floraliapark,
Beneluxweg 63, Oosterhout het wereldfeest Bunta Beats plaats.
Een bonte mengeling van culturen waar het hele gezin welkom is om te komen
luisteren en kijken naar muziek en dans.
Er zijn ook leuke workshops. Met bamboestokken bouwen, muziekinstrumenten
maken, tekenen op draaischijven of een dans aanleren, het kan allemaal.
Tegen een kleine vergoeding kun je zelf pizza of pannenkoeken bakken en een
drankje kopen.
Het wereldfeest en de workshops zijn gratis en worden aangeboden en
georganiseerd door de gemeente Oosterhout en h19.
Wist u dat …..
- U de nieuwsbrieven van “Ouders & Onderwijs”kunt lezen via
www.oudersonderwijs.nl of via onze website.
- We het fijn vinden dat het schoolkamp van groep 8 goed is verlopen.

