Oktober 2018
Hallo allemaal!
We zijn inmiddels in oktober beland en de warmte van deze zomer maakt steeds meer plaats voor
herfsttaferelen. Volgende week vrijdag begint de herfstvakantie al en zitten de eerste acht weken
van het nieuwe schooljaar erop.
We hebben een drukke, maar ook leuke periode achter de rug. De inloopavond op 6 september was
anders van opzet. In het algemeen hebben we daar goede reacties op ontvangen. De leerlingen
waren veel meer dan anders betrokken en dit maakte dat zij vol enthousiasme hun klas aan u
wilden laten zien! Ook de kennismakingsgesprekken zijn betekenisvol verlopen, fijn dat leerkracht,
ouder en vaak kind, samen het gesprek aan gaan. De ‘Hart-van-Zuid dag’ is een grandioos succes
geworden dankzij een enthousiaste club ouders uit ons oudercomité, maar zeker ook door de
betrokkenheid van alle ouders door deze dag te bezoeken, bedankt daarvoor!
Morgen (woensdag 3 oktober) vieren we op school onze verjaardagen. Dit doen we al enkele jaren
in combinatie met de start van de Kinderboekenweek, verderop leest u hier meer over.
Voor nu wensen we u veel leesplezier en alvast een fijne herfstvakantie!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
3 oktober
Verjaardagendag / start Kinderboekenweek
11 oktober
Talentmiddag bovenbouw
15 – 19 oktober
Herfstvakantie

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
VERJAARDAGENDAG
Morgen vieren we de verjaardagen van alle
leerkrachten. We starten direct op het plein
met de opening van de Kinderboekenweek.
Het thema daarbij is ‘vriendschap’. We zullen
de voorleeskampioenen van de klassen even in
het zonnetje zetten en natuurlijk zingen we
met zijn allen ‘Lang zullen ze leven!’.
Aansluitend gaan we weer naar de klassen.
Iedere leerkracht geeft zelf invulling aan deze
dag. Voor de traktatie wordt gezorgd.
Let op: het is niet de bedoeling dat u voor een
cadeau voor de leerkracht zorgt, dit regelt het
Oudercomité. Op die manier is het voor alle
kinderen gelijk.
Praktisch voor de kleuters:
De kleuters worden gewoon naar hun eigen
klas gebracht, graag wel op tijd. Ze houden
hun jassen aan en als de klas compleet is
komen ze met hun juf naar het grote plein.

GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn in een korte periode al weer veel
gevonden voorwerpen in de bak terecht
gekomen. Op de foto ziet u de spullen, wellicht
dat er iets tussen zit dat u herkent.

TER INFORMATIE
GYMLEERKRACHT
In de vorige Ouderinfo konden wij juf Bianca
nog als nieuwe leerkracht voor gym
voorstellen. Zij is er echter achter gekomen dat
twee dagen gym geven niet brengt wat ze
gehoopt had. Na de herfstvakantie hopen we
meer duidelijkheid te hebben over een nieuwe
leerkracht. Juf Bianca is volgende week in ieder
geval voor het laatst bij ons.

KINDERSPEELLAND
In de herfstvakantie wordt er weer een
Kinderspeelland georganiseerd in ’t Cromwiel.
Hieronder meer informatie:

TWAN GEBOREN!
Afgelopen weekend is de zoon van Juf Neeltje
geboren: Twan!

VAN KLEUTER TOT PUBER CAFÉ
Zie hieronder de flyer over het ‘Van kleuter tot
puber café’:

PEUTERSPEELZAAL SAMENWERKING
Dit schooljaar zijn we gestart met iets nieuws.
De peuters vanaf 3,5 jaar krijgen ook een echte
werkkaart net als de kleuters.
Op deze werkkaart staan hele leuke
uitdagende werkjes voor de peuters. Vanaf 3,5
jaar komt de peuter bij ons op bezoek.
Ze mogen een werkje van de kaart uitzoeken
en in een kleuterklas komen maken.
Zodoende wennen ze al een beetje aan de
omgeving en aan hun nieuwe juf en klas.

