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Nieuwsbrief
Fotowanden

Sint Maarten

In de herfstvakantie hebben ze de
middenruimte en het podium voorzien van
twee mooie fotowanden. Komt u de komende
week vooral even kijken. De middenruimte is
er erg gezellig van geworden!

De kinderen van groep 1/2 lopen op 11
november Sint Maarten op school. We willen
alle kinderen vragen voor komende vrijdag
een lampionstokje met werkende batterij en
voorzien van hun naam, mee te nemen naar
school. Op die manier kunnen we alle lichtjes

KiVa school

mooi laten schijnen!
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Zoals u al eerder in onze nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, zijn wij dit jaar gestart met een
nieuwe methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling; de methode KiVa.
Als team hebben we inmiddels een
nascholingsdag gehad en ook met de kinderen
in de klassen hebben we al vele leuke KiVa
activiteiten gedaan. We zijn erg enthousiast!
Vandaar dat we graag willen vieren dat wij
KiVa school gaan worden. Dit doen wij op
vrijdag 15 november.

De kinderen van groep 3 gaan naar het
bejaardentehuis om samen met de ouderen
Sint Maarten te vieren. We willen ook deze
kinderen vragen om voor vrijdag een
lampionstokje met werkende batterijen en

Aangezien we ook graag aan
de ouders willen laten zien
hoe deze lessen gaan, nodigen
we de ouders uit, om dit feest
met ons mee te vieren. U bent
welkom vanaf 8.30 uur.

voorzien van naam, mee naar school te

We starten op het grote plein en daarna zullen
er in de klassen verschillende KiVa activiteiten
te bekijken zijn. Tot slot sluiten wij de ochtend
rond 10 uur af met een lekkere KiVa traktatie
en voor de ouders een lekker kop koffie/thee
in de middenruimte.

Ook dit jaar wordt er weer een

Zoals de KiVa slogan luidt:

Er worden eerst voorrondes

Samen maken we er een fijne
school van!

nemen. Ook zoeken we ouders, die willen
helpen met het vervoer. U kunt zich
aanmelden bij juf Janke.

Voorleeswedstrijd
voorleeswedstrijd gehouden op de Heidepolle.
De kinderen gaan strijden om de titel van
beste voorlezer van de Heidepolle 2019!
Alle kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8
mogen meedoen.

gehouden in de groepen en
daarna zal elke groepswinnaar
strijden in de finale op vrijdag

We zien u graag op vrijdag 15 november!

22 november. De leerkracht
van de groep maakt bekend

wanneer de voorronde in de groep plaats zal

Als school merken wij regelmatig de gevolgen

vinden.

van het lerarentekort, doordat er geen

Alle kinderen die mee willen doen, kunnen
thuis het stukje voorlezen oefenen. Eerst
vertellen de kinderen een inleiding over het
boek en daarna lezen ze een stukje voor.
Wat zegt een deelnemer tijdens de inleiding?



Titel van het boek, auteur,(eventueel
illustrator), en (heel kort!) wat er
vooraf is gegaan aan het voorgelezen
fragment zodat luisteraars snappen
waar het verhaal over gaat. De
deelnemer mag dit ook opschrijven
en voorlezen.



Waarom hij/zij dit boek gekozen
heeft en eigen naam.

De inleiding en het voorlezen mag maximaal
5 minuten duren.

Staken
Vakbonden en werkgevers eisten voor de
zomer al een noodpakket van ruim 420
miljoen euro voor het primair en voortgezet
onderwijs. Dit als eerste stap naar een
brede investering in het hele onderwijs. Maar
tijdens de algemene politieke
beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet
niets extra wil investeren in onderwijs.
Onderwijs en de toekomst van onze kinderen
is blijkbaar geen topprioriteit in de ogen van
het kabinet.

invalkrachten meer beschikbaar zijn.
Regelmatig vullen wij deze gaten op, doordat
leerkrachten elkaars groep overnemen of
kinderen over groepen te verdelen. Zo
hebben we kunnen voorkomen dat groepen
naar huis gestuurd moesten worden. Op de
lange termijn zal dit ten koste gaan van de
kwaliteit van ons onderwijs.
Dit is de reden, dat ook onze school ervoor
kiest om mee te doen aan de stakingen. De
school is 6 november gesloten.
Mocht het opvangen van uw kind/kinderen
echt problemen geven, dan kunt u contact
opnemen met de directeur.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen
op uw begrip.

Plein
Inmiddels zijn wij voor het plein druk bezig
met het in kaart brengen van de benodigde
financiën om ons pleinplan te kunnen
realiseren. Natuurlijk heeft onze Fancy Fair
van afgelopen schooljaar al een mooi bedrag
van 1500 euro opgebracht. Dit is echter nog
lang niet voldoende. Voor een gecertificeerd
pleintoestel betaal je al snel 10.000 euro. Wij
willen daarnaast ook nog een groene
uitstraling van het plein realiseren. Kortom:
wij hebben nog heel wat geld nodig en zijn
aan het bekijken hoe wij extra subsidie
kunnen aanvragen ter financiering van ons
plein. We moeten dus nog even geduld
hebben, maar we houden u op de hoogte!

Stagiaire
Vanaf 7 november zal Jasmijn Oosten van de
opleiding tot onderwijsassistent bij ons
komen stagelopen. Jasmijn komt op de
woensdag en donderdag en zal stagelopen in
groep 7A. We wensen Jasmijn een leerzame
tijd toe bij ons op school.
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Zwemvaardigheid
Buurtsportwerk is voornemens om via een
digitale enquête het beweeggedrag en
zwemvaardigheid in kaart te brengen van
kinderen uit groep 5 t/m 8.
Onze school werkt hieraan mee en in week
44-45-46 wordt deze enquête afgenomen bij
de kinderen. Als u bezwaar heeft tegen dit
onderzoek kunt u dit melden bij de leerkracht
van uw kind. Uw kind hoeft dan geen enquête
in te vullen.
In 2020 worden er vanuit het Buurtsportwerk
acties ondernomen op basis van de
uitkomsten van het onderzoek.
Er wordt discreet omgegaan met de
verworven gegevens uit de enquête.
De gegevens worden enkel intern gebruikt en
niet met derden gedeeld.

Automatische incasso
De voor de 3e week van oktober
aangekondigde automatische incasso is
helaas niet gelukt. Komende week zal deze
incasso opnieuw uitgevoerd worden.

Agenda
4 november

Oud papier

6 november

Onderwijsstaking

Alvast noteren
11 november

Sint Maarten

22 november

Voorleeswedstrijd
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