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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Staking 5 oktober

Ook onze school gaat net als vele andere basisscholen de deuren sluiten op 5 oktober om te staken.
Binnen Comprix gaan alle scholen dicht. We zijn solidair met alle collega’s uit het hele land die pleiten
voor minder werkdruk en kleinere klassen en een eerlijker salaris. Dit betekent dus voor de kinderen
dat deze dag geen les zal worden gegeven op school en dat de deuren gesloten blijven.

Informatieavonden
Afgelopen week is er weer veel informatie gedeeld met de ouders over het reilen en zeilen in de
groepen. Belangrijke momenten, waarbij u als ouder geïnformeerd bent over allerlei zaken met
betrekking tot uw zoon/dochter.
Kleine moeite, ……toch?
Stoep naast het schoolhek.
“Mam, ik kon er weer niet langs met mijn rolstoel. Op de stoep staan allemaal fietsen en op het
fietspad fietsen fietsen.”
“He bah, heel vervelend. Wat kunnen we er aan doen?”
“Misschien kan juf Jeanette het op de nieuwsbrief zetten.”
“Het heeft al een keer op de nieuwsbrief gestaan, maar het gaat nog steeds niet goed, maar vraag jij
het dan maar aan juf Jeanette.”
“Ik ben bij juf Jeanette geweest. Ze zegt dat ze wel een stukje op de nieuwsbrief wil zetten, maar dat
het misschien handig is als ik het zelf schrijf.”
“Prima, dan ga je dat toch proberen.”
“Ik kan alleen maar bedenken dat ik graag wil dat ik met mijn rolstoel over de stoep kan lopen en dat
er geen fietsen meer op de stoep staan. Dat gaat nooit helpen op de nieuwsbrief.”
“Zullen we dan eerst proberen om de mensen te vragen of ze aan de kant willen gaan?”
“Ja, dat is goed.”
Vandaag (18 september 2017)
“Wat is je gezicht rood, heb je gerend of was het soms warm in de klas?”
“Nee, ik heb mij heel erg pijn gedaan.” (Ze laat twee dikke rood/blauwe open vingers zien.)
“Hoe kan dat nu?”
“Er stond een fiets op de stoep met zo’n mand voorop dus ik moest met mijn rolstoel van de stoep af
en langs die fiets. Maar deze fiets stond zo scheef dat ik er toen nog niet goed omheen kon. Toen
bleven mijn vingers hangen tussen de rolstoel en die mand met gaten er in.”
Auw!
“Toch maar even een stukje voor de nieuwsbrief maken misschien.”
Laten we er met elkaar voor zorgen dat er geen fietsen op de stoep naast het schoolhek geplaatst
worden, zodat het veilig en vertrouwd is om daar langs te kunnen met de rolstoel.

Kinderpostzegels.

Vanaf woensdag 27 september gaan de kinderen van groep 8 op pad om Kinderpostzegels
te verkopen. Zoals u misschien wel weet is de opbrengst ieder jaar voor een goed doel.
Kinderpostzegels steunt projecten waarbij kinderen de kans krijgen om naar school te gaan
en niet hoeven te werken.

Hand, voet en mondziekte
We hebben een melding binnengekregen van een leerling met hand, voet en mondziekte. Dit is een
zeer besmettelijke ziekte. Er is echter geen medicijn tegen en de incubatietijd is al verstreken. Maar
houdt uw kind wel in de gaten de komende weken. U heeft informatie hierover ontvangen via de
mail eerder deze week.
Panelouders
Laatste oproep: Op dit moment hebben zich 3 ouders opgegeven om in het panel deel te nemen. Dat
is op dit moment nog te weinig om hiermee door te gaan. Als school vinden we het belangrijk om
samen met ouders te praten over schoolzaken om verbeterpunten uit te halen. Dus …mocht u toch
belangstelling hebben om deel te nemen aan de panelgesprekken , dan kunt u zich tot a.s. woensdag
opgeven. Bij te weinig belangstelling, zullen we het helaas een jaar overslaan.
Jantje Beton
Inmiddels hebben we van Jantje Beton te horen gekregen dat er maar liefst € 1374 wordt
overgemaakt naar school. Dit allemaal dankzij al die kinderen die zo geweldig veel loten hebben
verkocht in mei. Nogmaals heel hartelijk dank en we zullen samen met de kinderen nadenken over
hoe we het schoolplein nog verder kunnen inrichten.
Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor school!
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit keer is het thema “Gruwelijk eng”.
Bruna wil graag met u en met school het lezen stimuleren en daarom wordt er net als afgelopen
schooljaar “Sparen voor je schoolbieb” georganiseerd. Dit houdt in dat u de kassabonnen van
kinderboeken, gekocht bij de Bruna, kunt inleveren op school.
School krijgt dan 20% van het totaalbedrag van de kinderboeken en mag hiervoor boeken uitzoeken
in de winkel. Afgelopen schooljaar konden we ook voor een mooi bedrag kinderboeken uitzoeken.

Helpt u mee? Hoe werkt het:






Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren
de kassabon in op school.
De school verzamelt alle kassabonnen van 4 t/m 15 oktober 2017
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 nov 2017 ingeleverd worden bij de Bruna
winkel.
School ontvangt een waardebon van 20% van alle kassabonbedragen bij elkaar opgeteld.
School schaft boeken aan voor dit bedrag voor in de klassen.

Decoratiecommissie
De decoratiecommissie heeft er weer voor gezorgd dat de school weer mooi in herfsttinten in
gehuld. Hiervoor onze hartelijke dank dames! Het ziet er weer gezellig uit!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 5
Huiswerk:
Rekenen
Spelling
Engels

Toets: tafel van 7
Dictee thema 1
Toets Unit 1

donderdag 28 september
dinsdag 3 oktober
maandag 16 oktober

Groep 6
Huiswerk:
Spelling
Topografie

Toets blok 1
Toets Friesland

dinsdag 26 september
dinsdag 10 oktober

OV
Hallo allen,
De school is weer begonnen en wij als OV hebben ons eerste overleg ook weer gehad.
Dit jaar gaan we verder met ons 4-en, waaronder Natascha Puriel (penningmeester), Martina
Blaauwwiekel (secretaris), Gerda Bosscher (vanuit school) en Cindy Posthumus (voorzitter).
Jolanda en Anita hebben voor de zomervakantie afscheid genomen en hebben een vvv bon
en een bos bloemen ontvangen voor hun inzet.
Omdat wij met ons vieren doorgaan zijn we 3 ouders nodig die ons willen helpen bij het
organiseren van het sinterklaasfeest.
Wat houdt dit precies in??
Nou... een paar keer vergaderen, meedenken over het verhaal en helpen op school op 5
december.
Dus," lijkt het je leuk om als ouder te helpen bij het sinterklaasfeest op 5 december". geef je
dan op voor 1 oktober bij cindyposthumus76@gmail.com

De groeten van de OV (ouder vereniging)

September-oktober 2017
Maandag
25

02

Dinsdag
26

03
Juf Sientje
afwezig i.v.m.
cursus
pestcoördinator

Woensdag
27
Groep 1 en 2 vrij
Informatie
avond groep 6
19.00 uur
04
Juf Sientje
afwezig

Donderdag
28
MR vergadering

Vrijdag
29
Groep 7 en 8
chocoholic

Zaterdag
30

Zondag
01

06
Juf Annette
vervangt
meester Jacko
Juf Jeanette
afwezig i.v.m.
cursus
13

07

08

14

15

Op wielen
05
Meester Jacko
jarig
Dag van de leraar
Stakingsdag PO
12

09

10
Ontruimings
oefening

11
Juf Jeanette
afwezig

16
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20
Op wielen
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Start
Herfstvakantie
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