2 september 2019

2 september
3 september
5 september
13 september
16 september
17 september
20 september
20 september
23 september
23 september
24 september

OV overleg
Informatieavond groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 5 t/m 8
Verkiezing Raad van Leerlingen
Deze week kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
Prinsjesdag
Sportdag groep 3 t/m 8
OV Filmavond groep 3-4 (onder voorbehoud)
Start niveaugroepen groep 3
MR overleg
Studiedag. Leerlingen vrij!

2 september
6 september
6 september
8 september

Willem Gerritse (11)
Tijs Hommel (10)
Flint Slee (6)
Liv Groothuijse (5)

Personele wisselingen
Afgelopen week hebben Ingeborg Koetshuis en Ivonne Martens zich ziekgemeld. De inschatting is
dat zij allebei voor een langere tijd afwezig zullen zijn. Voor de vervanging van Ingeborg van ma
t/m donderdag hebben we intern gezocht naar een oplossing. We hebben Bienne van Beek bereid
gevonden om de dagen van Ingeborg over te nemen. Voor de maandag en dinsdag in groep 3B zal
Birgit Wirken de dagen van Bienne overnemen. Voor de woensdag in groep 6A komt Lizette
Bravenboer. Lizette zal ook een dag ondersteuning overnemen in de bovenbouw.
Voor Ivonne Martens komt Erwin van Boven op de maandagen in groep 8B en voor de donderdag
in groep 5B komt Sylvia Kruppa.
Herinnering Informatieavonden.
Dinsdag 3 september 19:15-22:00 groep 1-4
Donderdag 5 september 19:15-22:00 groep 5-8
De inhoud van deze avonden heeft u kunnen lezen in de Weekinfo van vorige week.
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
Vanaf maandag 2 september 18.00 uur kunt u uw afspraak maken in Schoolgesprek (onze
gespreksplanner). Zie onderstaande link:
Inschrijven kennismakingsgesprek

Sprookjes
De komende weken werken en spelen we rond het thema sprookjes van onze methode
Kleuteruniversiteit. Dit project bestaat uit drie sprookjes: Hans en Grietje, Roodkapje en
Sneeuwwitje. We gaan natuurlijk knutselen en tekenen en liedjes leren en onderzoekend leren
rond het thema. En we doen ook reken- en taalspelletjes rond dit thema. Misschien is het een leuk
idee om deze weken thuis ook lekker veel sprookjesverhalen voor te lezen?

Leerlingenraad
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 kunnen meedoen aan de verkiezingen
voor de leerlingenraad. In iedere groep worden er verkiezingen
gehouden. Geef je op bij je juf of meester. Bereid een ‘One Minute Pitch’
voor. Vertel waarom jij graag in de leerlingenraad wil. Wie weet word je
dit jaar gekozen en mag je de leerlingen vertegenwoordigen in de
leerlingenraad.

Luizenpluizen
We zijn het schooljaar goed begonnen. Slechts in 1 klas zijn er luizen gevonden.
We merken dat het ieder jaar weer een probleem is om voldoende ouders te
vinden die mee kunnen helpen met luizenpluizen. Daarom hebben we ervoor
gekozen om vanaf de herfstvakantie het luizenpluizen op een andere manier te
organiseren.
Per klas komen er één of twee luizenouders. Die zijn ervoor verantwoordelijk dat
die klas in de week na iedere schoolvakantie gecheckt wordt op luizen. Bij luizen
wordt er 2 weken later een hercontrole gedaan.
Wanneer dat gebeurt wordt overlegd met de leerkracht. De luizenouder kan
natuurlijk andere ouders uit de klas vragen om mee te helpen.
Het voordeel van dit systeem is dat er kortere lijntjes zijn met de betreffende
leerkracht én hulpouders uit die klas. En het tijdstip waarop geplozen wordt kan
nog flexibeler gekozen worden.
De luizenpluiscommissie van de oudervereniging zal de coördinatie houden over alle luizenouders.
Dus… ouders gezocht!
Luizenpluizen is niet moeilijk. Je hebt het opsporen van luizen en neten zo onder de knie.
En het is leuk om een uurtje in de klas van jouw zoon of dochter te zijn tijdens de les.
Tijdens de informatieavonden van deze week zal de leerkracht nog terugkomen op deze oproep.
De ouders van de kleuters zullen er nog een mail over ontvangen.
Indien je interesse hebt kun je je opgeven met naam, telefoonnummer en mailadres bij de
leerkracht.
Alvast bedankt namens de luizenpluiscommissie (Tamara, Catlijne en Maaike)

