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Nieuwsbrief 11
Bijlage
- Schoolfruit. Informatie voor ouders.
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter s/z.
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de s/z.
Onderbouw
De kinderen van de onderbouw gaan een lampion maken om op te kunnen treden bij het
Open Podium van donderdag 8 november. Wilt u uw kind(eren) daarvoor zo spoedig mogelijk een lampionstokje laten meenemen naar school? Zet u a.u.b. op het stokje de naam van
het kind. Dit voorkomt misverstanden.
Open Podium
Aanstaande donderdag 8 november is er een Open Podium. De groepen van Yvonne/ Marieke (OBA), Marina/Joke (OBB) en Anneliese /Anja (BBA) zijn aan de beurt om op te treden.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van de kinderen die dan optreden zijn
van harte welkom om de voorstelling bij te wonen.
We starten om 13.45 uur en eindigen rond 14.15 uur. Leest u s.v.p. ook goed de regels door
die in de bijlage van deze nieuwsbrief staan?
Technieklessen
Vandaag heeft bovenbouw C (BBC) van Jacqueline/Ginger technieklessen gevolgd op het
Metzo College in Doetinchem. Ze werden vervoerd met een bus. Zij zullen de komende 3
weken een ochtend met techniek bezig zijn. De andere bovenbouwen gaan in het voorjaar
van 2019 de lessen volgen.
Schoolfruit
We zijn blij te kunnen melden dat we weer mee mogen doen met het Europese schoolfruitproject. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u verdere informatie.
Vanaf volgende week is het schoolfruit voor de kleine pauze er op woensdag, donderdag en
vrijdag. Dit duurt 20 weken (13 november 2018 t/m 20 april 2019).
We stimuleren door middel van dit project het eten van fruit en groente. We gaan ervan uit
dat u zelf op maandag en dinsdag uw kind(eren) fruit mee naar school geeft voor de kleine
pauze.

Op de volgende pagina gaat deze nieuwsbrief verder.
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Startgesprekken
Aan het begin van dit schooljaar hebben de leerkrachten startgesprekken met de ouders van
nieuwe leerlingen, leerlingen uit groep 3 en groep 6 en leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gevoerd.
De startgesprekken vonden plaats in de eerste drie weken van het schooljaar.
In het startgesprek staan bij ons drie vragen centraal:
- Wie is uw kind? Wat is volgens u belangrijk voor ons om te weten om dit schooljaar tot een
succes te maken?
- Wat verwacht u dit jaar van de school/ de leerkracht/ van uw kind? (En wat mogen wij van
u als ouder verwachten?)
- Met welke concrete vervolgafspraak komen wij (ouders en leerkracht) dit startgesprek uit?
Voornaamste doel van het startgesprek is om een goede start samen te maken in het
schooljaar, in het belang van het welbevinden, de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften
van uw kind(eren).
Medio november voerden wij voorheen de eerste oudergesprekken. In de maand november
ontvangen ouders die geen startgesprek hebben gevoerd een uitnodiging voor een gesprek,
de ouders van groep 8 ontvangen een uitnodiging voor een adviesgesprek.
Na deze gesprekken hebben alle ouders bij ons op school, een individuele vervolgafspraak
met de leerkracht(en) gemaakt.
We stappen hiermee af van het schoolbreed voeren van gesprekken op vaste tijdstippen en
werken vanaf nu met een communicatieplan met u ‘op maat’.
Gezocht door de opvang
Beste ouders/verzorgers,
Willen jullie voor ons het een en ander verzamelen? We ontvangen graag;
- glazen potjes
- wc rollen
- eierdozen
- lege pakken melk
- boter bakjes
en andere dingen die u misschien spontaan zelf bedenkt!
Aansluitend hebben wij nog een verzoek. Mocht u (oude) kleding (baby, peuter, kleuter)
hebben liggen en u wilt hier vanaf, wij zoeken nog reserve kleding.
Alvast bedankt.
Overblijfouders
Datum

Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur

Ma 12 nov

Safaa Naile Carolien Kitty

Di 13 nov

Naile Safaa Sibel

Do 15 nov

Sibel Lisanne C

Vrij 16 nov

Naile Sibel Safaa Rianne

Met vriendelijke groet van het team
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