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Schooljaar 2018-2019

Agenda
18 september

Vergadering OR

24 september

Informatieavond groep 1 t/m 8

28 september

Podium groep 4

3 oktober

Start Kinderboekenweek , VRIENDSCHAP

13 oktober

Scholencross 14.30 uur

19 oktober

Podium groep 5

22 oktober – 26 oktober

Herfstvakantie

INFORMATIEAVOND
Op maandag 24 houden we een
informatieavond voor alle ouders. We
hopen en verwachten dat u allemaal komt.
Doel van de avond is om kennis te maken
met de nieuwe leerkracht en met de
werkwijze in de groep. Daarnaast zult u ook
informatie te krijgen over verschillende
andere onderwerpen. De avond zal er als
volgt uit zien:
19.00 – 19.45 : voorlichting thema’s door de
hele school
19.45 – 20.30: voorlichting in de eigen
groepen
U zult volgende week een uitnodiging meer
meer specifieke informatie ontvangen.
GROEP 3
Volgende week werkt juf Marjolein op
woensdagochtend en juf Hilde op
vrijdagochtend in groep 3. Juf Hilde heeft

19.00 – 20.30 uur

woensdag namelijk een cursus Begeleiden
op Afstand.
SCHOOLBIEB GROEP 4
Groep 4 ruilt op woensdag de biebboeken.
Ze nemen dan ook weer een boek mee naar
huis.
Zorgt u ervoor dat ze die dag de tas
meenemen?
RAPPORTEN
Wilt u de rapporten weer meegeven naar
school?
HOOFDLUIS PROTOCOL
We hebben het hoofluisprotocol van onze
school aangepast. Binnenkort zal dit
protocol op de website verschijnen. Wat
alvast belangrijk is om te weten, is dat u in
geval van het constateren van luizen of
neten gebeld zult worden door de
leerkracht of directeur. U krijgt ook

schriftelijk een bericht. Mocht u dan
vervolgens vragen hebben over de controle
of het behandelen kunt u contact opnemen
met de coördinator hoofluis, Marijke van
Haperen. Haar nummer staat in de brief die
u (in gesloten enveloppe met het kind mee)
krijgt.
De leerkracht fungeert dus eigenlijk alleen
als ‘doorgeefluik’. Zodra het protocol op de
website staat zullen we hier bericht over
doen.
SPORTACTIVITEITEN
We willen graag dat er zoveel mogelijk
kinderen mee gaan doen aan de
sportactiviteiten die georganiseerd worden.
Binnen de OR is er een sportcommissie
opgericht die hier actief mee aan de slag
gaat. Myrthe Verhulst (moeder van Thomas,
Lucas en Sarah) is kartrekker in deze
commissie.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben
richting de sportcommissie kan dat
rechtstreeks naar mailadres
sportcommissieroderikvanvoorst@hotmail.c
om
We hebben besloten dat we geen eigen
bijdrage meer vragen voor het meedoen aan
buitenschoolse sportactiviteiten. Wellicht
maakt dat de drempel om mee te doen wat
lager.
WEEKWIJZER GROEP 1/2

Dit is de weekwijzer van groep 1 / 2. Iedere
dag heeft een andere kleur. Altijd handig om
thuis te weten welke kleur bij welke dag
past.
VERJAARDAGEN
De leerkrachten van groep 1 / 2 hebben
besloten geen tekening of tegeltje meer te
maken als papa of mama jarig is. Wij zijn van
mening dat wanneer er een bijzondere
gelegenheid is er ook thuis iets moois
gemaakt kan worden of geknutseld.
Uiteraard besteden wij wel aandacht aan
Moederdag en Vaderdag en blijft dat een
mooi moment om iets voor papa of mama
te maken.
SCHOOLKAMP AMELAND
De kinderen van groep 7 en 8 zijn woensdag
terug gekomen van hun schoolkamp. We
zijn dit jaar op Ameland geweest. Het was
een ontzettend geslaagd kamp. We hebben
veel gefietst over het eiland, we zijn gaan
Wadlopen, hebben een nachtelijke
strandwandeling gemaakt, een speurtocht
op het eiland gedaan, gezwommen en
gespeeld in Nes. Het was fantastisch.
De kinderen hebben zich voorbeeldig
gedragen en de sfeer was erg goed! Afgaand
op de gezichten en verhalen van de
kinderen, hebben ze een top kamp gehad.
We willen alle ouders die hebben geholpen
deze reis mogelijk te maken via deze weg
hartelijk danken! In het bijzonder Myrthe,
Sylvia, Marcel en Cor.
TYPECURSUS
Er zijn nog plekken vrij voor de typecursus
die we bij voldoende aanmeldingen gaan
houden op onze school. De typecursus is
voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8. De
cursus vindt plaats op woensdagmiddag.
Graag z.s.m. aanmelden!

