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Jarig
Komende week willen we Tijn Schouten, Milan Frantzen, Liva Aktürkoglu, Mina Gelgi,
Vian Kooijman, Imani Pinas, Julia Hulsker, Ajay Reszko en Sherry Benilia van harte
feliciteren en een leuke dag toewensen.

Reminder High Five woensdag 25 september
Zoals eerder vermeld, nemen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 aanstaande woensdag 25 september
deel aan het sportevenement High Five. Hierbij de laatste informatie. De kinderen moeten zich uiterlijk
om 8:30 uur melden bij de ingang van atletiekvereniging Spark. Om 12:00 uur is het programma afgelopen
en moeten de kinderen opgehaald worden bij Spark. Voor het halen en brengen zijn er een aantal regels
opgesteld door de organisatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn de regels ( zie foto) goed door te lezen?
Denken jullie aan sportieve kleding en schoenen? Vergeet ook geen drinken en pauzehap mee te nemen.
Uiteraard zijn jullie als ouders/ verzorgers van harte welkom om te komen kijken. Houdt hierbij wel
rekening met parkeren
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Veiligheid in en om de school
“Uw kind(eren) veilig naar school”, de school werkt nauw samen
met de gemeente en de politie, om aan een veilige omgeving voor uw
zoon/dochter te werken. Hiervoor willen we u dan ook vragen, om op
uw snelheid te letten bij het halen en brengen van uw kind(eren).
Liever iets zachter

(20KM/U)

, dan harder dan de toegestane snelheid

van 30KM/U.
“Parkeren

op

de

aangewezen

plekken”,

tegenover

de

kleuteruitgang naast het huizenblok geldt een parkeerverbod. U
mag de auto daar niet parkeren. Afgelopen week is hier toezicht op
geweest. Voor de veiligheid voor uw zoon/dochter zal hier actief
op worden gecontroleerd! Bij het niet naleven van de regels zal hier
voor worden beboet!

"ouderKRACHT"
Afgelopen week heeft de algemene informatieavond plaats
gevonden. We willen de ouders die aanwezig waren bedanken voor
de mooie avond. Er is ook dit jaar weer veel informatie
uitgewisseld en een volgende stap gemaakt in de samenwerking
tussen ouder en school.
Binnenkort staat er een uitstapje gepland naar Madurodam. Nog
voor het thema Aardrijkskunde is gestart! Fijn om te zien, dat er
al veel betrokkenheid is bij de leerreisjes.
Op de avond is er ook nog ruimte ingericht om bij het “ouder
Krachthonk” de schoolevenementen te bespreken.
Contributie:
In de vorige weekbrief is er aangegeven dat de school en de
oudervereniging de contributie via Wis-collect laten lopen. Wij
willen u als school graag de mogelijkheid geven om zelf te bekijken
wat het beste bij u past, wat betreft de betaling.
U kunt ervoor kiezen het bedrag van €57,50 in 1 keer te voldoen.
De andere keuzemogelijkheid is, om in de voorgestelde termijnen
te betalen (dit kunt u zelf aangeven in de factuur!)

≈ € 15,00
1 november 2019 ≈ € 10,00
1 december 2019 ≈ € 5,00
1 januari 2020 ≈ € 15,00
1 februari 2020 ≈ € 7,50
1 maart 2020 ≈ € 5,00
1 oktober 2019

Meer informatie over de contributie volgt in de volgende
weekbrief.
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Social Schools:
Bij de ouder-informatie-avond, zijn er vragen gesteld over Social
Schools. Hoe krijg ik als ouder de juiste informatie tot me?
Hoe communiceren we als activiteitenouder met elkaar? De
evenementen coördinator zal samen met de ouders een duidelijke
communicatielijn bespreken. Zodra er een effectieve en handige
manier is afgesproken, zal dit in de weekbrief aan u worden
teruggekoppeld.
Boekenmarkt 9 oktober van 12:30 tot 14:00 uur.
Afgelopen week hebben de kinderen een brief meegekregen voor
de boekenmarkt van woensdag 9 oktober. Er is voor een brief
gekozen, omdat de leerlingen een strookje kunnen inleveren, als ze
boeken willen verkopen. Deze strookjes hebbend de kinderen tot
vandaag in kunnen leveren!

Kleding
Soms zijn de kinderen zo geconcentreerd op hun taak, dat ze het op tijd naar de wc gaan, te lang
uitstellen. Een plas-ongelukje is dan zo gebeurd. De school heeft voor de kinderen uit de groepen 1 t/m
3 wat schone kleren klaar liggen. Voor de wat grotere kinderen (leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar) hebben we
nog geen verschoning. Bent u er aan toe om kleding te vervangen? Denkt u dan even aan school, voor u
een broek, shirt, onderbroek e.d. wegdoet.

Fietsen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht wel eens hebt gezien, staan er veel fietsen onhandig geplaatst in de fietsen stalling.
Hierdoor kunnen de kinderen niet hun fiets op een juiste manier in de rekken plaatsen. Via deze weg
willen we u vragen, om het plaatsen van de fiets met uw zoon/dochter te bespreken.
Daarnaast willen we u erop wijzen, dat de overdekte stalling voor personeelsleden en externen is.
Door het plaatsen van kinderfietsen/-fietsjes is er geen ruimte om deze fietsen te stallen.
Het op de juiste wijze plaatsen van fietsen, voorkomt onnodige schade aan de fiets van uw
zoon/dochter en anderen.

Insecten hotel
Wesley Tuk uit groep 5 heeft deze week een eigen gemaakt insecten hotel
aan meester Arnold gegeven. Samen met zijn opa hebben ze een
bouwtekening gemaakt en alle benodigde materialen verzameld. Het
eindresultaat ziet er goed uit. Dit wordt een mooi onderkomen voor de
insecten. Wesley zal nog een afspraak met meester Arnold maken, om een
geschikte plaats te zoeken in de schooltuinen.
De bouwtekening en insecten hotel, van Wesley, is een mooi voorbeeld om
op het plein een groot hotel in te richten? Hoe, wat en wanneer?
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Ontruimingsoefening
Afgelopen maandag is de eerste ontruimingsoefening gehouden. Alle
leerlingen en personeelsleden en bezoekers stonden binnen 2,5 minuten
op de aangewezen plaats. Tijdens de oefening zijn er nog wel wat
verbeterpunten gezien. De BHV-ers van de school maken aan de hand
van de oefening en de observaties een verslag. Aan de hand van het
verslag worden verbeterpunten geadviseerd en besproken met de
personeelsleden. De ontruimingsoefening goed is verlopen, we kunnen
trots zijn op iedereen die aanwezig was maandag.

Pauzehap en Lunch
De school draait nu 3 weken met het continurooster. In de eerste week
was het even behelpen, met het koud zetten van de lunchpakketten.
Maar gelukkig was het tekort aan koelkasten snel opgelost en zijn de
kinderen goed gewend geraakt, aan het wegzetten en pakken van hun
lunch.
ZELFSTANDIGHEID Wat de kinderen zelf kunnen, doen wij als volwassenen niet meer!
De leerlingen zetten hun eigen drinken en eten in de koelkast. Uw zoon/dochter weet dan precies waar
hij/zij het eten en drinken heeft neergezet. Dit zorgt ervoor dat er bij het pakken van de lunch geen
zoekstress ontstaat. Wilt u ons helpen de kinderen zelfstandiger te maken, door uw zoon/dochter zelf
het eten en drinken in de koelkast te plaatsen.
VERANTWOORDELIJKHEID We houden ons aan de gemaakte afspraak!
Voor de 1e pauze vragen wij u uw kind(eren) een gezonde tussendoor mee te geven (stuk fruit, stuk
groente, boterham). Voor de middagpauze vragen wij u ook uw kind(eren) op maandag, dinsdag en
donderdag een gezonde lunch mee te geven (stuk fruit, stuk groente, boterham). Op vrijdag kunt u uw
kind(eren) iets extra’s (in de zin van een snoepje, koekje) meegeven.
Wilt u zich aan bovenstaande afspraak houden, zodat wij gezond eten kunnen stimuleren tijdens de
schooluren.

Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Waar woon ik?

Groep 1/2b

Waar woon ik?

Groep 3

Waar woon ik?Wo 25 sept: High Five - sportactiviteit

Groep 4

Waar is t?
Wo 25 sept: High Five - sportactiviteit

Groep 5

Wo 25 sept: High Five - sportactiviteit

Groep 6

Wo 25 sept: High Five - sportactiviteit
Toets vrijdag 27/9 Europa 2

Groep 7

Alles in 1: Europa
Wo 25 sept: High Five - sportactiviteit
Alles in 1: Afrika en Azië

Groep 8

23-27 september: Werkweek in Haamstede
Vrijdag 4 oktober: Generation Festival Discover in Ahoy
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