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Nieuwsbrief oktober
Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
Staking
Vorige week hebben wij u een brief gestuurd in verband met de landelijke staking van de leraren uit
het primair onderwijs. Op donderdag 05 oktober zal de school dicht zijn. We staken voor een beter
salaris en minder werkdruk. Door te staken, hopen we dat de overheid ons signaal serieus neemt en zal
zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden. Zodat er in de toekomst ook nog gediplomeerde leerkrachten
voor de klas willen staan. Wij hopen op uw begrip!
Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: Gruwelijk eng! Ook dit jaar besteden we op school
hier natuurlijk veel aandacht aan. Woensdag 04 oktober is de aftrap. Kinderen mogen die dag ook in
hun griezeligste outfit naar school komen. Vanaf 14:00 zullen de engst verkleedde kinderen een show
geven op het bordes. Dus als u iets eerder uw kind komt halen, kunt u mee griezelen!
Daarnaast houden we voor de vierde maal een voorleeswedstrijd, waarbij de voorleeskampioen van de
school wordt gekozen. Ieder jaar schaffen we voor deze dagen een aantal nieuwe boeken aan voor
onze bibliotheek. Hierdoor houden we het aanbod breed, recent en hebben leerlingen weer genoeg
leuk nieuw leesmateriaal. Uiteraard zal er deze dagen ook extra aandacht zijn voor het leesonderwijs
in het algemeen.
Jantje Beton
De kinderen hebben dit jaar weer mee mogen doen met Jantje Beton. De opbrengst gaat, zoals ieder
jaar, voor de helft naar de school. Dit zetten we in om buiten spelen te bevorderen. Geld voor onze
speelplaats, nieuw speelgoed. Dit jaar zal het geld worden gebruikt voor de organisatie van
buitenspellen tijdens het schoolkamp. Door deze middelen in te zetten, hoeven we de kampbijdrage
voor ouders niet te verhogen.
Algemene ouderavond
12 september jl. vond de algemene ouderavond plaats op school. Een geschikt moment om de
leerkracht van uw kind te leren kennen en uiteraard op de hoogte gebracht te worden van de
belangrijke wijzigingen en afspraken voor dit schooljaar. Tijdens de algemene ouderavond is de
schoolgids en belangrijke jaarinformatie verstrekt. Hierin staat veel belangrijke informatie. Wij
verwachten dat u als ouder kennis neemt van de inhoud van uw schoolgids. Dit is uiteraard uw eigen
verantwoordelijk. De schoolgids is uiteraard alsnog te verkrijgen op school en is tevens te downloaden
via onze website.
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Ontwikkeling van uw kind (ouderavond)
Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij rondom de herfstvakantie een oudermiddag. Dit jaar
staat dit gepland vanaf 16 oktober 2017. (De gesprekken van groep Meteoor zullen plaatsvinden na de
herfstvakantie) Tijdens dit contactmoment kunt u met de leerkracht van uw kind de ervaringen van de
eerste periode bespreken. Wij hechten veel waarde aan de sociaal emotionele ontwikkeling en
welbevinden van uw kind en horen ook graag wat uw kind thuis vertelt over school. Als ouder bent u
daar een belangrijke partner in voor ons. Via de leerkracht van uw kind ontvangt u hiervoor
binnenkort een uitnodiging.
Interactief theater
Zoals wij u eerder hebben laten weten zal er op dinsdag 31 oktober een interactief theater
georganiseerd worden op school. Een gezonde leefstijl is hierbij het thema. De komende maand zult u
een uitnodiging ontvangen met inschrijfstrookje. We hopen dat u er bij bent!
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