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Belangrijke data:
● donderdag 14-10-21 afsluiting kinderboekenweek alle leerlingen
● vrijdag 15-10-21 studiedag en start herfstvakantie alle leerlingen
● maandag 25-10-21 studiedag alle leerlingen
● dinsdag 26-10-21 studiedag alle leerlingen
● maandag 01-11-21 Kunst Centraal groep 1/2
● donderdag 11-11-21 open podium groep 5
● donderdag 11-11-21 Kunst Centraal groep 6
● woensdag 17-11-21 studiemiddag alle leerlingen 12.00 uur uit

Belangrijk om te weten:

Studiedagen
Voor en na de herfstvakantie zijn er een aantal studiedagen. Met het hele team gaan we met de
volgende onderwerpen aan de slag:

● Pedagogisch klimaat in de klas
● Alle leerlingen worden door de groepsleerkracht en Louise besproken
● Vragenlijsten van de leerlingen over veiligheid worden geanalyseerd
● Training van Close Reading (begrijpend lezen)
● Studiemiddag missie/visie in combinatie met ons creatief profiel
● Training over de AVG en ons administratiesysteem

Overlast op het plein: Bel de politie
Wij krijgen signalen van meerdere ouders en omwonenden dat er na schooltijd overlast is op het
plein. Het gaat dan niet om spelende kinderen maar om jongeren die op het plein hangen, afval
achterlaten, de wilgenhaag kapot maken en de hoes van de zandbak steeds losmaken. Deze
overlast zorgt ervoor dat we geregeld het plein moeten opruimen voordat de kinderen lekker
kunnen spelen.
Als deze overlast gebeurt terwijl er nog leerkrachten in de school zijn, dan lopen wij even naar
buiten. Addy heeft met de politie gebeld. Zij gaven aan dat er wat vaker een auto door de wijk heen
rijdt. Maar het effectiefste is het als er direct gebeld wordt met de politie op het moment dat de
overlast plaatsvindt.
Mocht u overlast op het plein zien, wilt u dan de politie bellen? Op het landelijke nummer
0900-8844.

Oud papier
Binnenkort mogen vrijwilligers weer helpen met oud papier ophalen. Als school doen wij hieraan
mee. Dit levert ons 277,00 euro per maand op. Per jaar ruim 2000 euro extra voor de school. Dit
geld wordt gebruikt bij het organiseren van alle feesten en activiteiten. Hierdoor konden we een
ijscokar huren en een cadeautje aan het einde van het schooljaar meegeven. Het geld komt direct
de kinderen ten goede.
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Op dit moment is er een vast groepje ouders dat meeloopt. Doordat het groepje klein is, moeten de
ouders vier keer per jaar lopen. Het is fijn als er meer ouders zich aansluiten bij deze groep zodat
iedereen maar twee keer per jaar aan de beurt is.

Wat is precies de bedoeling?
Elke maand wordt er op een zaterdagochtend het oud papier opgehaald.
Rond 08.30 uur vertrek je met het groepje naar de verzamelplaats.
Op de verzamelplaats krijg je een hesje aan en ga je mee het papier ophalen.
Rond 12.30 uur is het ophalen klaar.

We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen lopen. Wilt u twee zaterdagochtenden per jaar
helpen met het ophalen van oud papier? Meld u zich dan bij Addy Akkermans.
Heeft u nog vragen over het ophalen van oud papier. Neem dan contact op met Addy Akkermans.

Corona
De maatregelen worden steeds minder, toch zijn er nog een aantal zaken waar we rekening mee
moeten houden:

● Kinderen mogen met een lichte verkoudheid naar school komen. Kinderen moeten
thuisblijven als ze koorts hebben, benauwd zijn of heel erg hoesten.

● Mocht er een positieve uitslag in het huishouden zijn, vragen we jullie contact op te nemen
met Addy of Femke. Zij kijken samen met de ouders wat er nodig is. Dit wisselt namelijk per
geval. Mocht er iets noodzakelijk zijn voor de groep waar het kind in zit, dan communiceren
we dat via Parro.

● De anderhalve meter afstand is komen te vervallen. Afstand houden van elkaar is nog wel
een dringend advies. Sommige leerkrachten vinden het prettig om deze afstand aan te
houden. Wilt u hier rekening mee houden?

● Ouders mogen weer op het plein wachten bij het uitgaan van de school.
● Ouders kunnen weer naar binnen lopen als ze een vraag of mededeling voor de leerkracht

hebben.

Leuk om te weten:

Sponsorloop
Op vrijdag 24 september was de sponsorloop. Wat hebben de kinderen
hard gerend. De tussenstand van de opbrengst is: 2702,00. Wat een mooi
bedrag.
Mocht u nog geld van de sponsorloop hebben liggen, wilt u dit dan voor de
herfstvakantie aan de leerkracht geven?
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Themaweek 1
De eerste themaweek is geweest. Tekenen stond deze week centraal. In alle groepen waren de
kinderen bezig op twee dimensionaal vlak. In Parro zijn meerdere berichten voorbij gekomen.
Hieronder een verzameling:
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