Oktober 2019
Hallo allemaal!
De herfst heeft officieel zijn intrede gedaan en we zijn al onderweg naar de eerste vakantie, de tijd
vliegt voorbij. Het is op school al een drukke periode geweest. We hebben alle ouders kunnen
spreken tijdens de kennismakingsgesprekken en heel veel ouders brachten een bezoek aan de
inloop- en informatieavond, de sfeer was erg goed.
De leerlingen krijgen ook veel mee van 75 jaar bevrijding. De vrijheids-estafette op 19 september
was zeer indrukwekkend, we hebben dit met heel de school als een bijzonder moment ervaren. Een
moment om stil te staan bij de vrijheid die wij hier gelukkig mogen ervaren. Groep 8 heeft daarna
een minstens zo indrukwekkende herdenking gehad ter nagedachtenis aan Gibson en Warwick bij
het door onze school geadopteerde monument in het park.
Afgelopen vrijdag was er een studiedag voor het team. We hebben onder leiding van David
Kranenburg van Actief Ouderschap op een betekenisvolle manier gekeken naar de zaken die goed
gaan. Ook hebben we gekeken naar zaken die we beter kunnen doen, in het belang van uw
kind(eren). Deze week volgt een mooie uitnodiging, maar bij deze brengen we graag nogmaals de
wensen- en verwachtingenavond onder uw aandacht, want we hebben u daar nodig. De avond
vindt volgende week donderdag 10 oktober op school plaats van 19.30 – 21.00 uur.
Woensdag vieren we onze verjaardagen, hierover heeft u in de vorige Ouderinfo al wat meer
informatie kunnen lezen. We maken er een gezellige dag van!
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
2 oktober
Verjaardagendag juffen en meneren (zie verderop)
8 oktober
Talentmiddag bovenbouw
10 oktober
Wensen- en verwachtingenavond ouders (19.30 – 21.00 u)
14-18 oktober
Herfstvakantie
24-25 oktober
Schoolfotograaf
1 november
Lesvrije dag
27 november
Studiedag team (leerlingen vrij)

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
VERJAARDAGENDAG (HERHALING)
Het thema voor de verjaardagendag op
woensdag 2 oktober is ‘Reis mee!’ (vanuit de
Kinderboekenweek). Alle kinderen nemen die
dag gewoon hun eigen eten en drinken mee.

SCHOOLFOTOGRAAF
Dit jaar komt de schoolfotograaf op donderdag
24 oktober en vrijdag 25 oktober. Wanneer uw
kind op de foto gaat, wordt nog bekend
gemaakt. Er is dit jaar gekozen voor een
nieuwe opzet van de klassenfoto. De
klassenfoto wordt niet meer buiten bij het
speeltoestel gemaakt, maar in de kleine
gymzaal (speelzaal). De kinderen worden in
een houten kubus, alleen of in kleine groepjes
gefotografeerd. De fotograaf maakt hier dan
één klassenfoto van. Na deze foto wordt

meteen de portretfoto gemaakt in de kleine
gymzaal. De portretfoto heeft een witte
achtergrond. We hebben gekozen voor deze
opzet, omdat we de foto’s meer bijdetijds
wilden hebben.
Zie hieronder het voorbeeld:

Op Gummarus geef ik dit schooljaar
RT/ondersteuning. Dit betekent dat ik in
verschillende groepen te vinden ben. En
kinderen hulp geef waar nodig is. Soms werk ik
in de klas met kinderen, soms ook buiten de
klas. Mijn werkdagen zijn op maandag en
dinsdag.

VAN ONZE PARTNERS
LPS-BREEK4U: OVERBLIJF
Zoals op de foto te zien, hadden de dames van
de overblijf het goed naar hun zin tijdens de
inloop- en informatieavond. Fijn dat zij zo
betrokken bij de school zijn, wilt u ook gebruik
maken van de overblijf, kijk dan voor meer
informatie op de website.
KERSTVIERING
Op donderdag 19 december vindt bij ons op
school de kerstviering plaats, de leerkrachten
voeren dan voor alle leerlingen de musical ‘Het
meisje met de zwavelstokjes’ op. We hebben
voor het decor heel veel witte lakens nodig.
Wie kan ons daarbij helpen? De lakens mogen
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.

TER INFORMATIE
VOORSTELLEN - JUF SAMANTHA
Het nieuwe schooljaar is
inmiddels al weer even bezig.
Omdat ik dit schooljaar nieuw ben
komen werken op Gummarus wil
ik me even voorstellen.
Ik ben Samantha van Loon en ben
41 jaar oud. Ik woon in Halsteren
samen met mijn man en drie
kinderen. In mijn vrije tijd ben ik
graag creatief bezig en wandel ik graag. Ook
vind ik het heerlijk om te lezen.
Ik heb inmiddels 19 jaar ervaring in
verschillende groepen als leerkracht. Tevens
heb ik RT gegeven op andere scholen. Wat mij
erg aantrekt in het onderwijs is de interactie
met de kinderen, het lesgeven aan kinderen op
verschillende niveaus en alles proberen uit het
kind te halen wat erin zit. Al deze dingen
zorgen ervoor, dat elke dag anders is.
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