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KALENDER
30 okt. Nieuwsbrief 5
2 nov. Schooltennis groep 4 (13:00u – 15:00u)
6 nov. Inloop CJG (15:00u – 16:00u)
8 nov.Start voorloperstraject Markland
9 nov. Schooltennis groep ¾ (13:00u – 15:00u)

DATA LANGE(RE) TERMIJN
22 nov. Studiedag OBO: alle leerlingen
vrij.
6 dec. Studiedag: alle leerlingen
vrij.
22 dec. Start kerstvakantie om 12.00
t/m 5 jan. 2018

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
30 okt. Juf Nanda vrij (juf Connie)
31 okt. Juf Joke vrij (juf Connie)
31 okt. Meester Corné gedrag (juf
Anne-Marie)
1 nov. Juf Joke vrij (juf Connie)
6 nov Juf Anja vrij (juf Anthony)
7 nov. Juf Joke vrij (juf Connie)
8. nov. Juf Joke vrij (juf Connie)
13 nov. Juf Nanda vrij (juf
Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
07-11
Amy Meinster
1-2A
07-11
Tyrone Stal
4
09-11
Arwen Verbeek
7
10-11
Isis Hartman
3-4
11-11
Ram Albarbour
4
12-11
Wessel Tielen
8
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Speciale felicitaties voor Juf Tonny, zij
is op 4 november jarig!

JUMBO SPAREN VOOR JE
SCHOOL (Tusssenstand)
Al een paar weken zijn we druk bezig
met het sparen voor onze school.
De tussenstand is: 2313 punten!
Nog even ter herinnering
Elke basisschool kan wel een steuntje
in de rug gebruiken. Daarom stelt
Jumbo voor deze ‘Sparen voor je
School’ actie onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te
verdelen budget beschikbaar.
Onze school doet ook mee. Tijdens de
actieperiode ontvangt u bij iedere
€ 10,- een schoolpunt met een unieke
code bij de deelnemende Jumbowinkel in Zevenbergen. Dit schoolpunt
kun u toekennen aan onze school. Hoe
meer punten wij toegekend krijgen hoe
hoger ons budget wordt. Informatie
vindt u op de inschrijfsite:
www.jumbosparenvoorjeschool.nl.
Op deze site kunt u de schoolpunten
ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook
scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar
voor zowel IOS- als Android telefoons
en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo
Sparen voor je School app kunnen de
schoolpunten heel makkelijk en snel
gescand en geactiveerd worden. Ten
slotte kunt u uw gespaarde punten ook
inleveren bij ons op school. Bij de
ingang staat een dropbox waar u ze in

achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor
het meesparen voor onze school.

VERKEER
Afgelopen week hebben de peuters t/m
groep 8 een verkeersles van de ANWB
behandeld over verlichting. De dagen
worden korter en het wordt nu al
sneller donker.
Hoe kan je veilig deelnemen aan het
verkeer?
Elke groep heeft deze vraag op zijn
eigen wijze gesteld en behandeld. Zo
zijn er fietsen in de klas en/ of op het
schoolplein geweest, hebben
leerlingen elkaars fietsen bekeken etc

CULTUUR:
De vrijdagmiddag als cultuurmiddag is
dit jaar goed van start gegaan. We
hebben de leerpunten van vorig jaar
meegenomen en de opzet iets
gewijzigd. U als ouder gaat van deze
wijziging binnenkort ook iets merken,
want de presentaties komen eraan!
Alle klassen zijn de afgelopen weken
druk bezig geweest met het thema
gruwelijk eng. Dit willen we graag
delen met u. Iedere klas presenteert
voor ouders en wel op de volgende
dagen:
10 november
13.00-14.00 groep ½ A en ½ B
14.30-15.00 groep 5

Groep 3/4 kreeg een fietscontrole met
behulp van een aantal ouders.

17 november
13.00-13.30 groep 3/4
13.45-14.15 groep 3
14.30-15.00 groep 8
24 november
13.00-13.30 groep 4
13.45-14.15 groep 6
14.30-15.00 groep 7

Groep 6 leerlingen controleerden
elkaars fietsen op veiligheid en
verlichting.

Aansluitend op de voorstelling is er
deze keer een extraatje, iets gruwelijks
eng! Er is namelijk ook een
spooklokaal ingericht, waar u na de
presentatie een kijkje mag komen
nemen!
U merkt, anders dan andere jaren
presenteren er nu meerdere klassen
op dezelfde dag.
Op deze manier wordt u nog twee keer

uitgenodigd. Na ieder thema, kunt u nu
dus meegenieten van wat uw kind
heeft gedaan.
Om het organisatorisch voor elkaar te
krijgen, vragen we u wel om na de
presentatie ruimte te maken voor de
volgende groepen. Binnenkomst kan
via de deur aan het kleine plein, naar
buiten gaan kan via de deur aan het
grote plein.

Onderstaande CJG-medewerkers zijn
verbonden aan de basisschool van uw
kind:

VANUIT HET CJG

Maaike v/d Horst

Nancy Smout

06-41651194

06-10642687

Toos de Moor

Nelleke Ruissen

06-15041637

06-5250863

Inloopspreekuur op de Boemerang
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar
kan soms ook lastig zijn. Dan is het
goed om te weten dat je er als ouder
niet alleen voor staat! Het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG), kan
helpen wanneer je als ouder of
verzorger een kleine of grote vraag
hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in
onderwerpen als eten en groei,
verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen,
echtscheiding, puberteit, alcohol- en
drugsgebruik en nog veel meer.
CJG- Leerlingenzorg denkt mee met
ouders en school wanneer er zowel
thuis als op school vragen zijn.
Op de basisschool van uw kind, kunt u
binnenkort gebruik maken van de
inloopspreekuren verzorgd door een
van onderstaande medewerkers vanuit
het CJG. Je kunt als ouder vrijblijvend
binnen lopen. Het spreekuur is een
keer per maand op maandagen tussen
15.00 en 16.00 uur

schooljaar 2017-2018 van 15-16 uur

6 nov 2017
4 dec
8 jan 2018
5 febr
5 maart
2 april
7 mei
4 juni
2 juli

Toos de Moor
Maaike van der Horst
Nelleke Ruissen
Toos
Maaike
Nelleke
Toos
Maaike
Nelleke

VERKEER IN GROEP 4
In groep vier werken de kinderen met
de methode Klaar over!
We hebben het in de afgelopen
periode veel gehad over goed
zichtbaar zijn in het verkeer en hoe
zorg je ervoor dat je fiets veilig is, waar
kun je veilig fietsen en waar moet je
dan op letten.
Ook hebben we het gehad over de
verkeersveiligheid rond de school en
op het schoolplein en het vervoer van
en naar school.

