Nieuwsbrief 4. 14-9-2020
Data van belang

30 september-2 oktober
21 september – 16 oktober
30 september
5 oktober
14 oktober
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kamp vervalt i.v.m. Corona
startgesprekken op school
leerlingen groep 8 naar de Efteling
studiedag; alle leerlingen zijn vrij die dag
kennismaken met de nieuwe leerlingen

Wisseldag
Afgelopen dinsdag hebben we nader met elkaar kennisgemaakt tijdens o.a. de
vossenjacht. De kinderen hebben een aantal vossen gezocht en gevonden. Ze
stonden echt her en der verspreid binnen het zoekgebied. Tot slot hebben de
kinderen genoten van een lekker ijsje van Via Via.
Stagiaires
Inmiddels zijn bijna alle stagiaires op school begonnen.
Juf Desree (groep 3a), juf Eva (groep 3b nog niet gestart i.v.m. verkoudheid), juf
Britt (groep 4a), juf Eefje (groep 4b), juf Karen (groep 5d/6d), meneer Thom
(groep 6a), juf Sifra (groep 7d/8d), juf Lynn (groep 8b), juf Sterre (gym) en juf
Tari (gym). Wij wensen hen veel plezier en succes bij ons op school.
PBS
De 1e muntjes vliegen binnen; de 1e ballen zitten al in de buis. Het gaat erg
goed: elkaar gedag zeggen!!!! Het is een mooi moment van de dag als je elkaar
tegenkomt en begroet.
Beslisboom verkoudheidsklachten vernieuwd
Vorige week heeft u de beslisboom meegestuurd gekregen met de nieuwsbrief.
Helaas is deze al achterhaald en is een nieuwe aangekomen. We zenden deze
weer graag voor u mee. Natuurlijk blijft het lastig voor u en voor ons om steeds
de juiste beslissingen te nemen.
Vandalisme
We zijn erg geschrokken van de vele vormen van vandalisme in de afgelopen
periode. We hopen dat we het snel een halt toe kunnen roepen. Er zijn al diverse
ruiten ingegooid, het plein ligt bijna dagelijks vol met afval (chips zakjes, plastic
flesjes, papier etc.). Afgelopen week is geprobeerd een bosje in brand te steken
met behulp van papier uit onze containers en een of ander brandbaar goedje.
Het veroorzaakt alleen maar veel overlast.
Mocht u in de buurt zijn en iets verdachts zien of horen, laat het ons alstublieft
weten zodat we het samen kunnen laten stoppen.
Contactmomenten in de school
We hebben u al aangegeven dat de informatieavond niet doorgaat dit jaar. We
mogen niet met zoveel mensen in de klas/school. Om u toch de gelegenheid te
geven kennis te maken met de leerkracht, willen we de gesprekken van oktober
naar voren halen. We doen dan 2 in 1!!!
U krijgt tevoren de informatie (presentatie over wat we komend jaar gaan doen)
via de mail van de eigen leerkracht, zodat u daar tijdens het gesprek vragen over
kunt stellen.

U krijgt 14 september een uitnodiging mee om een afspraak te plannen om
kennis te maken met de leerkracht. Dit kan op school in het eigen klaslokaal van
uw zoon/dochter. U weet dan beter wie de juf/meester is. We noemen deze
gesprekken een “startgesprek”.
Deze gesprekken vinden niet plaats in één week zoals gebruikelijk. Ze zijn
verspreid over de komende weken, zodat we voor de herfstvakantie iedereen
hebben gezien. Hierdoor beperken we de contacten met anderen per dag/week
voor jullie en voor ons. Natuurlijk bent u niet welkom als u klachten heeft die
kunnen wijzen op Corona (zie de aanwijzingen op de uitnodiging).
Bij nieuwe leerlingen komt de leerkracht normaal gesproken op huisbezoek. Ook
deze bezoeken gaan nu niet door. De nieuwe ouders worden dus ook uitgenodigd
voor een gesprek op school.
Kamp groep 8 gaat niet door
Vanwege Corona vinden we het op dit moment niet verantwoord om met alle
kinderen van groep 8 op kamp te gaan. Door het kamp nu niet door te laten
gaan, hebben we de tijd om ons voor te bereiden op een alternatief later dit
schooljaar. Mogelijk dat dan wel een kamp, in welke vorm dan ook, wel kan.
Op 30 september gaan de groepen 8 wel naar de Efteling, een uitje dat normaal
gesproken een onderdeel vormt van het kamp.
Luizenpluizers
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het luizenvrij houden van de
school. Momenteel hebben we al twee ouders maar dit is veel te weinig voor de
hele school. Het liefst willen één ouder per unit (2 of 3 groepen) zodat deze
ouder maar een deel van de kinderen hoeft de controleren. Vele handen maken
immers licht werk.
Wilt u helpen bij de luizencontrole? Meld dit dan even op via de agenda van uw
kind of een telefoontje naar de administratie.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
Zwemmen groep 7 en 8
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen dit jaar 3 zwemlessen in de Warande.
Deze worden verzorgd door MOOVE. Het betreft uitdagende lessen: survival,
wakzwemmen, spel en avontuur. Uw zoon/dochter krijgt een brief mee waarop
de data staan aangegeven. Bent u in de gelegenheid om met de auto te rijden
dan stellen we dat zeer op prijs.
Praktijkmiddag op de Zwaaikom
Vanaf 21 september gaan de kinderen van groep 8a, 8c en 8d naar de Zwaaikom
voor een praktijkmiddag. Ze gaan 1x in de 3 weken. Onder begeleiding van 2
docenten van de Zwaaikom gaan ze aan de slag met techniek. De betreffende
groepen krijgen hierover nog een brief mee naar huis.
Kaaienloop
Op zaterdag 19 september gaat de 18e van Mossel Opel KaaienLoop van start in
het stadspark en centrum van Oosterhout.
Wat later dan normaal, maar helaas kon het vanwege de Corona niet doorgaan in
mei.

Met elkaar willen zij zoveel mogelijk geld bijeen lopen voor inloophuis Poppy’s
hier in Oosterhout.
De jeugdlopen gaan over een apart afgezet parcours in het stadspark en de
andere afstanden lopen over een afgezet parcours door het centrum van
Oosterhout. Start en finish is op de Heuvel.
Alle informatie over afstanden, inschrijven, ophalen startnummers en de kosten
kun je vinden op onze site: www.kaaienloop.nl
Als je je voor inschrijft maak je kans op een leuke prijs die verloot wordt op je
startnummer. En schrijf je op tijd in dan komt je naam op het startnummer te
staan. Helemaal leuk toch?
We hopen jullie te zien op 19 september en wensen je alvast heel veel succes
met de trainingen, voorbereidingen en ook alvast de wedstrijd.
En vergeet je je niet in te schrijven !!

