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Maandag
Dinsdag

1 okt.
2 okt.

Woensdag

3 okt.

Donderdag
Vrijdag
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4 okt.
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8 okt.
9 okt.
10 okt.
11 okt.
12 okt.

8.30 uur start kinderboekenweek
19.30 uur MR besloten vergadering
Streetwise => de kinderen van gr. 5 t/m 8 moeten op de fiets komen
Jumbo spaaractie van start
Dierendag (het knuffeldiervriendje mag mee)
Dag van het onderwijs, verkoop overblijfkaarten
Oud papier
19.30 bijeenkomst groep 5/6 (uitn. via mail)
19.00 uur schoolschoonmaak

Oud papier
Extra handen
Er wordt hard gewerkt om het schema voor volgend jaar rond te krijgen.
In principe wordt iedereen die zich heeft aangemeld 1x ingepland. Met het aantal aanmeldingen dat er
nu ligt, gaat dat helaas niet helemaal lukken.
Welke ouders hebben zich nog niet aangemeld, maar kunnen wel een keer helpen?
3 augustus 2019
Bij de firma Jansen gaven ze aan dat het halen van het oud papier in september 2019 zou moeten gaan
gebeuren op de 14e. De eerstvolgende datum in oktober is dan twee weken later. We zouden heel graag
september laten vervallen en dan 3 augustus toevoegen.
Zaterdag 3 augustus is wel in de bouwvak. We zijn op zoek naar twee ouders die desondanks die
zaterdag wel zouden kunnen helpen.
Vele handen maken licht werk en uw hulp wordt enorm gewaardeerd!
U kan zich melden bij school of bij Marion (moeder van Bas en Daan).
Schoolkamp
Groep 7/8 is op schoolkamp!
Net als in voorgaande jaren zijn juf Wies (gedeeltelijk) en juf Evelien meegegaan.
Via de app kunnen we al een mooi inkijkje krijgen.
In groep 3/4 is juf Wendy (wo & do) aanwezig en in gr. 5/6 meester Remco (do & vr).
Een speciaal woord van dank aan de ouders die de bagage brengen en halen en die ‘stand by’ staan in
geval van calamiteiten.
Ruildag kleuterjuffen
Om praktische redenen ruilen juf Jenny en juf Karin volgende week een dag. Juf Jenny is er op de
maandag en juf Karin is er op de donderdag.

Nieuwe website en schoolapp
Achter de schermen is een collega van OBS Cantecleer in Kloosterhaar druk bezig geweest om ook voor
de Prinses Irene school de nieuwe website klaar te maken. Dit ten gevolge van afspraken die
stichtingbreed zijn gemaakt.
We maken wel gebruik van dezelfde ‘leverancier’ dus er zal niet veel veranderen.
Het omzetten van oud naar nieuw gaat ongeveer twee dagen in beslag nemen, dan is dus noch de
website noch de app te gebruiken. Dit zal rond dit weekeind gaan gebeuren.
Niet alle gegevens zullen omgezet gaan worden – waarschijnlijk zal het gehele fotoarchief niet over
genomen worden. Mochten daar nog foto’s inzitten die u nog niet geüpload heeft, wilt u dat dan zo snel
mogelijk doen?
Daarna moet er opnieuw ingelogd gaan worden, deze gegevens zullen per mail verstrekt gaan worden.
Streetwise
Woensdag 3 oktober is de ANWB op school voor Streetwise.
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen dan ook hun verlichting laten keuren.
Wanneer er ouders zijn die dan even willen helpen….. we keuren de verlichting van ong. 10.15 – 10.45.
De activiteit van groep 1/2 vindt plaats in het speellokaalt en die van 3/4 in de sporthal.
I.v.m. het parcours voor het onderdeel van groep 5/6 zal de Hattemattestraat gedeeltelijk afgezet gaan
worden. Groep 7/8 zal hun activiteit op het parkeerterrein hebben.
Namens de OV
Vlak voor de zomervakantie is een aantal nieuwe schoolshirtjes besteld, dit gaat vooral om grote
maten – de kinderen worden steeds groter ;). Vanmorgen zijn alle shirtjes geteld.
Zou u nog een keer in uw kast willen kijken of er nog een schoolshirtje aanwezig is? We missen:
3x 116; 1x 128; 1x 140. Hopelijk kunnen we de aantallen weer compleet maken.
In juni is de wandelvierdaagse in Hardenberg. De OV wil graag inventariseren of er animo onder
de ouders & kinderen is om als groep in te schrijven voor deelname aan de 5 km tocht. Graag
melden bij Lieske (moeder van Timor en Boris van Diepen).
Maandag 15 oktober is de zakelijke ouderavond
Start kinderboekenweek
Vanwege de activiteiten van Streetwise gaan we op de Prinses Ireneschool dinsdag 2 oktober starten met
de kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is ‘vriendschap’. De kinderen mogen verkleed als vriendjes / vriendinnetjes. Hierbij
kan o.a. gedacht worden aan Mickey en Minny; superheldenduo’s; Kwik, Kwek, Kwak; Jip en Janneke,
buurman en buurman – nou ja, heel veel mogelijkheden. We houden van verrassingen.
Groep 1/2 is alvast van start gegaan met het thema.

Schoolschoonmaak - herhaling
De schoonmaakster doet enorm haar best de school zo goed mogelijk schoon te houden. Helaas heeft ze
maar beperkte ruimte waardoor we vier keer per jaar een schoonmaakavond
organiseren.
Voor deze avond worden alle gezinnen één keer per jaar ingeroosterd. Dat rooster staat
hieronder.
Het kan natuurlijk zijn dat u op de genoemde datum niet kan, we zouden het erg fijn
vinden wanneer er dan onderling geruild wordt.
In school zijn natuurlijk wat emmers en doeken aanwezig, maar het is prettig wanneer u zelf nog even
wat extra meeneemt.
Alvast heel erg bedankt!

9 oktober 2018,
start 19.00 uur

Jenny
fam. Oldenbeuving; fam. Tromp; fam. Van Lingen; fam. Meier; fam. Winters;
fam. Van Diepen; fam. Amsink; fam. Van Beek; fam. Sieben; fam. Slot
(Lianne, Tessa); fam. Vinke

Werkgroepenlijst
In de bijlage treft u de lijst aan zoals iedereen zich heeft aangemeld.
De indeling van de schoolschoonmaak heeft u al in de weekkaart zien staan en er wordt hard gewerkt
aan de lijst voor het oud papier.
Hieronder treft u het schema aan voor het wassen van de hand- / thee- / vaatdoeken.
De ouders zijn per
maand verdeeld
met een aantal
reserveouders.

Sept: Lieske van Diepen (Timor, Boris)
Okt.: Aletta Haarman (Tim)
Nov.: Janet Tromp (Monne)
Dec.: Claudia Beenen (Lindsay, Mike)
Jan.: Marja Pijlstra (Stan, Stef)
Febr.: Marjon Boonstra (Isa)
Maart: Diana Reinders (Stijn)
Apr.: José Tromp (Annelin)
Mei: Evelien Withaar (Myla)
Juni: Herma Oldenbeuving (Brent)
Juli: Michal Lenters (Ros)
Reserve: Tamara vanHiele (Jayden, Tyler),Marjon Slot (Bas, Daan), Saskia
van Hiele (Esmee)

Jumbo sparen = Jumbo Hardenberg
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo Hardenberg (Coevorden was helaas geen optie) gaan sparen
voor onze school.
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een
school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we
ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. 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 die app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.

