3. Nieuwsbrief 13 september 2019
Data van belang
16 september
:
23-24-25 september :
30 september
:
7-11 oktober
:
9 oktober
:
14-18 oktober
:
24 oktober
:

uitnodigingen mee voor de oudergesprekken
kamp groep 8
afspraken mee voor de oudergesprekken
oudergesprekken
kennismaken nieuwe leerlingen
herfstvakantie
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u

Wisseldag
Vorige week hebben we een leuke “Wisseldag” gehad met een
fotospeurtocht in de stad. Als afsluiting hebben alle kinderen een ijsje
bij Via Via gehad.
PBS Gedragsverwachting
De komende 4 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.
20 ballen
De eerste 20 ballen waren begin van de week
al gehaald door de kinderen. Ze hebben deze
week allemaal een keer extra mogen buitenspelen. In de klas zijn dus
ook de eerste groepsbeloningen al uitgedeeld.
Vraag uw kind gerust eens hoe dit werkt.
Stagiaires
De laatste stagiaires zijn afgelopen week ook gestart. In groep 4/5 is
juf Eefje op maandag, dinsdag en woensdag en juf Ilse is dan in groep
8b. Meneer Thom komt tot eind januari gymlessen verzorgen op
verschillende dagen.
Vervangingen
Juf Yvet is vanaf volgende week weer volledig op school. Op dinsdag
en vrijdag zal er nog ondersteuning zijn.
Groep 4/5 op maandag ochtend juf Suzanne i.p.v. meneer Bas.
Groep 5/6 op dinsdag juf Suzanne i.p.v. meneer Gérard.
Groep 6a op vrijdag juf Marcella i.p.v. juf Crissy.
Groep 3a op vrijdag juf Esther i.p.v. juf Sandra.
Groep 4b op vrijdag juf Anneke i.p.v. juf Marjolein.
Hulpouders
Hierbij voor u ook de brief voor de hulpouders. Geeft u aan waarbij u
graag wilt helpen. Dit betekent niet dat u altijd nodig bent maar we
weten dan wie we kunnen vragen als het nodig is en ook bij de
organisatie van de activiteiten weten we wie we kunnen vragen.
Kamp groep 8
De kinderen en leerkrachten groep 8 zijn druk met de voorbereidingen
voor het kamp. We kijken er allemaal naar uit want het belooft weer
een gezellig kamp te worden. We gaan naar Het Kraanven in Loon op
Zand.

Ontdek, Doe & Ontmoet in Oosterhout
U heeft het boekje in de 2e week van het schooljaar al gekregen. Heeft u al met
uw kind gekeken naar de leuke activiteiten die erin staan (veelal gratis of tegen
een kleine vergoeding)? Ook de kinderen uit andere gemeenten die wel bij ons
op school zitten kunnen deelnemen aan deze activiteiten.
Kinderboekenweek
Dit jaar is de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober. Het thema is dit jaar
“Reis mee”. Kijk eens op de website www.kinderboekenweek.nl voor de vele
activiteiten die er zijn, ook in onze omgeving. In de volgende nieuwsbrief zullen
we u informeren over activiteiten bij ons op school.
Wist u dat …..
- U de nieuwsbrieven van “Ouders & Onderwijs”kunt lezen via
www.oudersonderwijs.nl of via onze website.
- Beleef transport en logistiek! Op zondag 29 september van 13.00u-17.00u op
de markt in Oosterhout. Het is een middag die je niet mag missen want er is
van alles te doen.
Gratis informatieavond – autisme bij jonge kinderen

