3. Nieuwsbrief 19 september 2022
Data van belang
19 september – 7 oktober
21 september
5-7 oktober
14 oktober
19 oktober
21 oktober

:
:
:
:
:
:

oudergesprekken ter kennismaking en informatief
Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u
kamp voor leerlingen groep 8
studiedag; alle leerlingen vrijdag vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
start herfstvakantie 15.05u

Vervangingen of ter ondersteuning
Maandag
Meneer Eugène is er de hele dag i.p.v. donderdag.
Dinsdag
Juf Sandra is in de ochtend in groep 8c; in de middag in groep 8a
Juf Whitney is de hele dag in groep 7b.
Juf Eefje is in de ochtend in groep 8b voor extra hulp.
Woensdag
In verband met de Wisseldag zijn de juffen ingezet bij verschillende groepen als
extra begeleiding, dus samen met de eigen leerkracht.
Donderdag
Juf Sandra is de hele dag in groep 8c i.p.v. maandag.
Juf Whitney is in de ochtend in groep 7c voor extra hulp.
Juf Quincy is de hele dag in groep 5c/6c voor extra hulp.
Vrijdag
Juf Yvonne is in de ochtend in groep 4a voor extra hulp.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: een stukje watermeloen, een appel en een
peer.
Afspraken informatie/kennismaking
We hopen dat het voor iedereen is gelukt om een afspraak te maken voor een
gesprek. Is dit niet gelukt neem dan contact op met de leerkracht via de mail of
telefonisch met juf Myriam. Zij verwijst u dan verder.

Wisseldag

Op woensdag 21 september is onze WISSELDAG!!
Doel van deze dag is kennismaken met elkaar.
We houden een fotospeurtocht, waarbij elke klas
een fotoroute gaat volgen en onderweg
kennismakings- en samenwerkingsspelletjes gaat
spelen. Voor de groepen 1 t/m 4 vindt dit plaats in
de omgeving van het Slotpark. De groepen 5 t/m 8
gaan richting het MEK.
Halverwege is er een pauze, waarvoor de leerlingen
zelf een koek of fruit en drinken mee brengen.
N.B. Ook als het (een beetje) regent gaat de dag
gewoon door, zorg dat uw kind goede
regenkleding/schoenen bij zich heeft.
We hopen dat het een gezellige dag gaat worden.

Schoolgids en bijlage schoolgids
In de mail van deze nieuwsbrief ontvangt u ook de schoolgids digitaal en de
bijlage van de schoolgids. In de schoolgids vindt u informatie over ons onderwijs.
Wat wij belangrijk vinden: onze missie en visie, hoe ons onderwijs is
georganiseerd, hoe we ondersteuning en veiligheid bieden, hoe jullie als ouders
worden betrokken, hoe we kijken naar de ontwikkeling van uw kind en de
resultaten van het onderwijs en tot slot de schooltijden, het vakantierooster en
hoe we te bereiken zijn.
In de bijlage van de schoolgids vindt u praktische informatie. Wie staan voor
welke groep, wie is de IB-er van welke bouw, het vakantierooster en ook de
schoolontwikkeling. Waaraan hebben wee vorig jaar gewerkt en hoe gaan we
daar mee verder. Een terugblik en een vooruitblik.
In de schoolapp op uw telefoon heeft u al deze informatie direct bij de hand.
Kom inspiratie opdoen op de Duurzaam Oosterhout Markt
Op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
laten we je zien, ruiken, voelen en proeven wat er
zoal is op het gebied van Duurzaam dagelijks
Leven.
Kom langs om geïnspireerd te raken over
hergebruik van kleding/spullen, vergroenen,
biologische groentes, elektrische (deel)auto,
zonnepanelen, isolatie etc.
Er staat een heuse walvis op de markt en de
kinderen mogen het plastic dat ze op straat hebben
gevonden op deze walvis prikken. Er worden ook
filmpjes over zwerfafval getoond.
Ook is er een theeproeverij van
akkerrandenkruiden, er worden gezonde snacks en handzeepjes van het merk
Seepje uitgedeeld.
U kunt uw kennis over duurzaamheid testen en ontvangt dan een biologische
plant of bloembollen.
Voor kinderen is er in Theek5 een kindermiddag met tal van leuke activiteiten.
Nieuwsgierig? Tot zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
Werkgroep Duurzaam Oosterhout Kijk voor het hele programma van De
Duurzaam Oosterhout Week op: www.duurzaamoosterhout.nl

