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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
We kijken terug op een zeer geslaagd Beginfeest. We hebben bijna alle gezinnen
mogen verwelkomen, fijn om iedereen weer allemaal te zien! Eindelijk konden de
klassen van binnen bekeken worden; zowel leerlingen als ouders genoten daar
zichtbaar van en wij natuurlijk ook. In de school en buiten de school waren er leuke
activiteiten te doen; het blotenvoetenpad is flink bewandeld door de kinderen.
Nog maar twee weken school en dan hebben we alweer een weekje herfstvakantie.
De tijd gaat erg snel! Voor de herfstvakantie hebben we nog leuke activiteiten op
school die in het teken staan van de Kinderboekenweek.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

CORONAMAATREGELEN
In het nieuwe protocol PO zijn de richtlijn nu ook aangepast. Dit betekent dat bij besmetting alleen de
besmette leerling/leerkracht in quarantaine moet. De GGD en ouders worden wel geïnformeerd.
Mochten andere leerlingen uit de klas ook klachten hebben dan moeten ze thuis blijven en is het
advies te laten testen of weer naar school komen indien 24 uur klachtenvrij. Zijn er meerdere
besmettingen in één klas, dan kan de GGD beslissen om toch over te gaan tot quarantaine van de
hele klas. Wij hebben als school de adviezen van de GGD op te volgen.

SCHOOLFRUIT
We zijn weer ingeloot voor schoolfruit. We krijgen 20 weken lang
drie porties groenten en fruit voor alle leerlingen geleverd. Dit
wordt gesubsidieerd vanuit de EU. In de week van 15 november
ontvangen we de eerste levering, de laatste levering zal in de week
van 18 april zijn. We weten nog niet precies op welke dag we het
groente en fruit geleverd krijgen, we laten t.z.t. weten op welke
dagen we schoolfruit hebben.

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfoto’s zijn binnen! Vandaag krijgen de leerlingen een inlogkaart mee met
daarop de inloggegevens om de foto’s te bekijken en eventueel te bestellen.

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van beroepen ('Worden
wat je wil') en begint op 6 oktober en eindigt op 17 oktober. In deze periode organiseren wij allerlei activiteiten die te maken hebben met dit thema
en/of met lezen en leesplezier.
Lijkt het u leuk om tijdens de Kinderboekenweek in een klas te vertellen
over uw beroep? Dat zouden we heel leuk vinden! U kunt dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht.
Woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek met alle kinderen
van groep 1 t/m 8. Uw kind mag deze dag verkleed in een beroep naar
school komen.
Via Parro houden we u op de hoogte van de verschillende activiteiten
tijdens de Kinderboekenweek.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

MR
Maandag 27 september heeft de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar plaatsgevonden. Dit
schooljaar is Marsha Jonker (moeder Sam) de voorzitter. Sanderina van Smirren is dit schooljaar als lid van
de personeelsgeleding aan de MR toegevoegd. Tijdens deze vergadering hebben we o.a. gesproken over de
verkeerssituatie om de school. We zien dat er vaak hard gereden wordt door de straat. Wilt u ook op uw
snelheid letten in de straat? We gaan als MR verder nog onderzoeken wat we aan de verkeerssituatie kunnen doen. Maandag 4 november komt de MR weer samen. Tijdens deze bijeenkomst staan de begroting en
het ondersteuningsprofiel op de agenda.
Voor in uw agenda: dinsdag 9 november is de algemene ouderavond. Het programma van deze avond volgt
later.
Namens de MR, met vriendelijke groet, Sanderina van Smirren.

Finn is zaterdag 2 oktober jarig, Anne-Mae
is maandag 4 oktober jarig en juf Hennie
is woensdag 6 oktober jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne
verjaardag toe

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Woensdag 6 oktober

Start Kinderboekenweek

Vrijdag 15 oktober

Nieuwsboog

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober

Herfstvakantie

Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober

Inloopweek

Maandag 25 oktober

Koffieochtend

Vrijdag 29 oktober

Optreden groep 4/5/6

WIST U DAT…
… Er in de houten boom heel wat mooie familieportretten hangen.
… De leerlingen uit groep 7/8 erg druk zijn met oefenen voor de Touwspringchallenge.
… Er in elke pauze flink touwtje wordt gesprongen.
… De luizencontrole weer na herfstvakantie wordt opgepakt.
… De leerlingen van groep 7/8 vorige week gestart zijn met de verkoop van Kinderpostzegels.

Fijn weekend!

