Nieuwsbrief

Jarig
Meester Bart is vandaag jarig! Van harte gefeliciteerd meester en een
hele fijne dag gewenst!
Getrouwd!
Op vrijdag
28 september jl. is meester Jochen met
Rianne getrouwd. Voor de kinderen
van groep 6b en 8b was dit groot feest,
want zij mochten mee naar Zeist en
Utrecht. Alle ouders/verzorgers die
deze dag hebben meegeholpen – op
wat voor manier dan ook- HEEL ERG
BEDANKT!

Meester Ronald
Aan het begin van dit schooljaar is meester Ronald bij ons begonnen als onderwijsassistent. Helaas
heeft hij besloten een baan buiten het onderwijs te gaan zoeken en dus stopt hij per 20 oktober op
onze school. U heeft misschien de vacature in het Kompas inmiddels wel gezien: we gaan snel op
zoek naar iemand die hem kan vervangen. Als u nog iemand in uw omgeving weet die de opleiding
voor onderwijsassistent heeft gevolgd en past in de beschrijving zoals die op de website van de
school te vinden is, geef diegene dan de gouden tip!

Psalm van de maand
De psalm van de maand oktober is een psalm voor dankdag: psalm 116 vers 1 en 10.
Zending
Afgelopen maandag hadden we bezoek op de Rehobothschool. De oprichters van de stichting ‘Hart
voor Haïti’, meneer Smoorenburg en zijn vrouw, kwamen wat vertellen over hun project in Haïti,
ons zendingsproject op dit moment.
Meneer Smoorenburg woont al 36 jaar in Haïti en is daar getrouwd. Er zitten op dit moment 700
kinderen op hun school en een deel daarvan woont in het kinderdorp.
Indrukwekkend waren ook de film en de foto’s die ze lieten zien: kinderen die binnen werden
gebracht, erg mager en in zeer slechte gezondheid. Ze kregen in het kinderdorp te eten en een
goede leefomgeving en na 2 maanden zag je een blakend gezond kind. Wat bijzonder om te zien!
En fijn dat we met ons zendingsgeld nog meer kinderen kunnen helpen.

Misschien heeft u al gehoord dat Knorrie in de klas
is gekomen. Een lief, blauw varkentje. Hij maakt
geen herrie of rommel. Maar Knorrie wil op
maandag wel heel graag eten. Hij lust geen
brokjes, maar wel zendingsgeld. Denkt u ook op
maandag aan het eten voor Knorrie?

Onderzoek
In de bijlage vindt u een flyer over het onderzoek
‘Gezinsrelaties na Scheiding’ van de Universiteit
Utrecht. In Nederland maken jaarlijks ongeveer
70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van
hun ouders mee, ook kinderen van onze school hebben hiermee te maken. De mate waarin
kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met dit onderzoek zijn we op
zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. In het kort willen de onderzoekers graag
beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit
bijdraagt aan het welzijn van kinderen. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de flyer.
Welkom op school!
We heten de volgende nieuwe leerlingen welkom in onze school: in
groep 1A Sarah de Gier en Dex van de Wetering en in groep 1B
Rochelle Hill. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat jullie het goed
naar jullie zin hebben. Veel plezier op school!
Pauzehap
De kinderen kunnen in de pauze een boterham of fruit eten en iets
drinken. Het wordt aan de ouders overgelaten iets mee te geven
voor de pauze. Snoepen is wel lekker, maar zeker niet gezond.
Daarom is woensdag op school onze vaste fruitdag. Voor deze dag willen we u vragen om als
tussendoortje voor de pauze (een stuk) fruit mee te geven. Voor de kinderen uit groep 1 en 2
willen we u vriendelijk doch dringend vragen het fruit schoongemaakt en geschild mee te geven.
Natuurlijk is het nog gezonder om elke dag fruit te eten.
Ouderbijdrage
De komende tijd ontvangt u weer een rekening voor de jaarlijkse ouderbijdrage. De school
gebruikt dit
geld voor extra zaken voor de kinderen zoals een
boekje met
Kerst of Pasen, een cadeautje met Sinterklaas, de
kosten van de schoolreis en het schoolfeest, een
afscheidscadeautje, een traktatie bij een feestelijke
gelegenheid, enz. Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage
wederom €45,- per kind. Hoewel deze bijdrage niet
verplicht is, hopen we dat iedereen de bijdrage zal
betalen. Het zou fijn zijn als u deze –als u dit nog niet
gedaan heeft- z.s.m. betaalt.
Mocht het voor u problemen opleveren om de
ouderbijdrage te betalen, kunt u contact opnemen met de directeur.
TSO
Als uw kind tussen de middag overblijft, wilt u dan a.u.b. de naam van
uw kind(eren) op de broodtrommel en beker zetten?

Na zes weken vakantie gaan we nu weer naar
school. In de groepen wordt de eerste weken
veel aandacht besteed aan de groep- en
schoolregels. In de clusters van de school
hangt een poster met de maandregel. Deze
hangen ongeveer 6 weken op. In de klassen
wordt aan deze regel aandacht besteed.
We starten met de plaat We lopen rustig op
de gang.

Praktische verkeerslessen
In de verkeersweek, die gepland staat in de week van 8 t/m 12 oktober, hebben
verschillende groepen hun fiets nodig tijdens de praktische verkeerlessen.
Wanneer dit zo is, dan staat dit bij de groep aangegeven.
In deze week staan de volgende lessen
gepland:

Maandag 8 oktober

Dinsdag 9 oktober

Groepen 5

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 6

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 3

Fiets meenemen in de middag

Groepen 4

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 7

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 1
Vrijdag 12 oktober

Belangrijke data
4 oktober
8 t/m 12 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
1 november
7 november

Groepen 2

Fiets meenemen in de ochtend

Groepen 8

Fiets meenemen in de middag

Studiemiddag, alle kinderen ‘s middags vrij
Week van de verkeerslessen
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
VO-gesprekken ouders groep 8
Dankdag

