8. Nieuwsbrief 15 oktober 2021
Data van belang
4-22 oktober
22 oktober
1 november
2 november
8 november
8 -12 november
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oudergesprekken leerlingen groep 1 t/m 7
15.05u start herfstvakantie
school begint om 8.40u
voorlichtingsavond VO groep 8
rapporten leerlingen groep 8
mediaweek
toetsweken

Herfstvakantie
Vrijdag 22 oktober start voor ons de herfstvakantie. Om 15.05u wensen we
elkaar een heel fijne week toe. We verwachten de kinderen op maandag 1
november weer op school om uiterlijk 8.40u. Vanaf 8.25u is er surveillance op
het plein en zijn de kinderen welkom.
Vervangingen
Maandag is meneer Joep in groep 6b.
Maandag is juf Sandra in groep 6c.
Dinsdagochtend is juf Sandra in groep 8a.
Woensdagochtend is meneer Joep in 8b, juf Yvonne is in groep 5a en juf Sandra
is in groep 8d.
Donderdag is juf Sandra in groep 8c.
Donderdagochtend is juf Whitney in groep 5d/6d en donderdagmiddag in groep
6a.
Donderdagochtend is juf Eefje in groep 5a en donderdagmiddag helpt ze samen
met de stagiaire tijdens de domeinmiddag in 7c.
Donderdagochtend is juf Hulya in groep 1/2 met juf Nancy.
Vrijdag is juf Whitney in groep 6a.
Vrijdagochtend is juf Eefje in groep 3a en vrijdagmiddag is zij in groep 5b.
Muziekles
Alle leerlingen hebben inmiddels de 1e muziekles gekregen van juf Merel. Zij is
onze muziekdocente voor komend schooljaar. Om de week krijgt uw
zoon/dochter muziekles of op de maandag of op de donderdag van haar. Zij is
speciaal opgeleid om muziek te verzorgen op scholen. De lessen zijn erg leuk,
gezellig en iedereen geniet ervan; de kinderen, juf Merel en de eigen juf of
meester. De week erna krijgen de kinderen les van hun eigen juf of meester.
Kinderboekenweek
Wat is er genoten op school tijdens de Kinderboekenweek. Er is vaak
voorgelezen en niet alleen door de eigen leerkracht maar ook door kinderen uit
de groepen 7 en 8 die in de klas kwamen. De beroepen, heel zichtbaar in
verschillende klassen, maken het voor de kinderen concreet. Afgelopen vrijdag
was de pannenkoekenbakker (juf Esther) op school om met de kinderen van de
onderbouw pannenkoeken te bakken. Je hoefde maar op de reuk af te gaan en
als extraatje lagen er na school ook voor de juffen en de meesters
pannenkoekjes te wachten.

Nieuws van de GGD
Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en
sociaal-emotioneel. Als ouder of verzorger ben je druk met het opvoeden, het
gedrag en de gezondheid van je kind.
Je wilt natuurlijk dat je kind goed slaapt, gezond eet, je kind het fijn vindt op
school, leuke vriendjes heeft, goed luistert en overal veilig kan gaan en staan.
Het is voor te stellen dat je vragen hebt over je kind. Vragen over hoe jij je kind
het beste kan begeleiden of over de ontwikkeling van je kind. Neem gerust met
ons contact op.
U kunt daarvoor terecht bij:
Sofie Peters
Jeugdverpleegkundige
GGD West-Brabant
s.peters@ggdwestbrabant.nl
06-13702366

Manon van de Ven
Jeugdverpleegkundige
GGD West-Brabant
m.ven@ggdwestbrabant.nl
06-58084490
www.ggdwestbrabant.nl
www.opvoeden.nl
www.mkib.nl
www.jouwggd.nl (voor kinderen vanaf de bovenbouw)
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