Nieuwsbrief van 14 oktober 2016
Kind op maandag
Week 42/43 ■ 17/10 - 28/10 Wie is koning? 1 Samuël 16, Psalm 23
Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken. Behalve David. Als hij op zijn harp
speelt en zingt, voelt de koning zich beter. Wat koning Saul niet weet is dat David door de profeet Samuël gezalfd
is. Op een dag zal hij de nieuwe koning zijn.
Week 44 ■ 31/10 - 04/11 Wie durft? 1 Samuël 17
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil vechten tegen één van de Israëlieten. Is er
iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine David gaat de reus tegemoet, met een slinger als
wapen. God zal hem helpen.
Jarigen
18 oktober

Tristan van den Heuvel (9 jaar) - groep 6

22 oktober

Milan de Vries (11 jaar) - groep 7

25 oktober

Shiney Heward (4 jaar) - groep 1

1 november

Ashkii Stockmann (7 jaar) - groep 3
Nituna Stockmann (7 jaar) - groep 3
Leela van der Vorm (6 jaar) - groep 1/2

2 november

Rilana Aaldring (9 jaar) - groep 5

3 november

Milan Loonstra (7 jaar) - groep 4

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Leerklimaat
De komende tijd hebben we aandacht in de school voor een positief leerklimaat omdat wij als school orde, rust
en structuur belangrijk vinden. Hierdoor kunnen de kinderen zoveel mogelijk leren in de groep. De groepsregels
krijgen de komende periode extra aandacht, maar ook het naleven ervan, waarom het goed is om samen regels
te hebben en wat er gebeurt als we die niet zouden hebben.
Verandering gymtijden
Na de herfstvakantie zal er een verandering plaatsvinden in de gymtijden op woensdag. We willen graag de
kleuters van groep 1/2 ook een gymmoment aanbieden waarin ze onder begeleiding van een vakleerkracht
bewegingsonderwijs, Auko van der Veen, gebruik kunnen maken van een gymzaal met het daar aanwezige
gymmateriaal. Uiteraard is de kleuterjuf bij deze les ook aanwezig.
Groep 8 zal samen gevoegd worden met groep 7 en groep 1/2 heeft het eerste uur gym in de Wildervanckhal. De
groep is vanaf 8.15 uur welkom in de kleedkamers van de gymzaal. U mag uw kind dus direct naar de gymzaal
brengen waar de juf klaar staat om ze op te vangen en te helpen. De gymles start dan om 8.30 uur.
Het schema voor de woensdag wordt dus als volgt; groep 1/2 start om 8.30 uur en groep 7/8 eindigt de
woensdagmorgen bij de gymzaal.
Inbrenglunch
De inbrenglunch was een groot succes! Opa’s, oma’s, papa’s en mama’s kwamen gezellig mee eten of hadden
iets gemaakt voor ons. Iedereen kon voldoende eten en in de groepen was het gezellig druk met al die kinderen
en mensen. We willen de ouderraad bedanken voor hun hulp bij het klaar zetten, klaar maken en opruimen van
het eten en de spullen. De lunch was de afsluiting van de kinderboekenweek met als thema; Voor altijd jong! We
hebben opa’s en oma’s op bezoek gehad in de groepen, er zijn opdrachten gemaakt die te maken hadden met
opa’s en oma’s en we hebben gekeken en gepraat over onze stamboom. Die zijn zelfs nog te zien in een aantal
groepen, soms met foto’s erbij. Alle opa’s en oma’s die ons hebben geholpen, op bezoek zijn geweest, hebben
voorgelezen of hebben mee gegeten, dankuwel!
Tijdens de inbrenglunch is er uit een ingepakt bord een paarse Esprit-horloge tevoorschijn gekomen. Van wie is
deze horloge?
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Vervanging bij afwezigheid
De afgelopen weken is het een paar keer voorgekomen dat een leerkracht niet aanwezig kon zijn. Bij
ziekte/afwezigheid van een leerkracht kan de school een aantal stappen nemen. Wanneer een leerkracht ziek is,
meldt hij/zij zich af bij de directeur. De directeur zoekt dan direct contact met het degene (buiten onze school)
die de taak heeft om de inval te regelen. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, zal de school kijken of zij
gebruik kan maken van vaste leerkrachten. Wanneer dit niet het geval is, zal zij de kinderen over de andere
groepen verdelen. Daarbij zal er gezorgd worden voor een zorgvuldige verdeling en een doorgaande lijn in het
werk dat zij mee krijgen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. Een
groep zal nooit twee achtereenvolgende dagen naar huis worden gestuurd. Mocht u uw kind die dag niet zelf
kunnen opvangen dan proberen wij dat te doen. Wij merken steeds meer dat invallers moeilijk te krijgen zijn.
Zoals hierboven beschreven, proberen we uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven wanneer er geen
invaller is.
Nieuwe boeken
Tijdens de afsluiting van het vorige schooljaar hebben wij, als school,
boeken verkocht.
Van de opbrengst hiervan hebben we onder andere de boeken
op de foto gekocht. Zo heeft elke klas weer een nieuw voorleesboek.
Plastic doppen actie
Wat hebben we al veel plastic doppen binnen gekregen ten behoeve van het opleiden van blindegeleide
honden. We hebben al een vuilniszak en plastic bak vol. Super!
Blijft u mee sparen? De doppen moeten wel schoon zijn als ze ingeleverd
worden op school.
Fietsen in de berging
Voor de kinderen die naar school gaan hebben we de mogelijkheid om hun fiets in twee bergingen te zetten,
namelijk bij het kleuterplein en bij het fietspad. De kinderen mogen onder schooltijd niet in deze bergingen
komen, tenzij ze naar gym moeten of iets dergelijks. We proberen hier uiteraard zoveel mogelijk op te letten.
Statiegeldflessen sparen
Na de vakantie gaan we weer zoveel mogelijk Statiegeldflessen inzamelen.
Bij de ingangen van de school staan dan groene zakken, waar u de flessen
in kunt deponeren. Dit maal gaat de opbrengst naar onze adoptiekinderen.
Helpt u ook mee? We zien uw statiegeldflessen graag tegemoet!
Hartelijke groet, de ouderraad
Doekoe
Tot en met 13 november 2016 kunnen klanten van Coop sparen voor sport- en spelmaterialen voor scholen in
de buurt met als doel om kinderen meer te laten sporten en bewegen. Er kan ook gespaard worden voor onze
school! Tijdens deze actie ontvangen klanten van Coop gratis Doekoe-munten bij aankoop van actieproducten.
Deze munten kunnen in de winkel gedoneerd worden aan scholen in de buurt en dus ook voor onze school. Hoe
meer klanten Doekoe-munten aan onze school schenken, hoe hoger het spaartegoed.
Belangrijke data
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Herfstvakantie
Dinsdag 25 oktober
Vrijdag 28 oktober
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