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Maandag

8 okt.

Dinsdag

9 okt.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag

10 okt.
11 okt.
12 okt.

15 okt.

Lievelingsboek mee
19.30 bijeenkomst groep 5/6 (uitn. via mail)
High tea (8 hapjes per kind mee)
19.00 uur schoolschoonmaak
Voorstelling groep 1 en 2
Opa’s en oma’s lezen voor! (graag aanmelden)
Boekenkleedjesmarkt (eigen boeken verkoop)
Zakelijke ouderavond met informatierondes
Kleuters gymmen met de ouderen in ‘t Welgelegen

Dinsdag
16 okt.
Woensdag
17 okt.
Donderdag
18 okt.
Vrijdag
19 okt.
Estafette lezen!
We gaan beginnen met het estafette lezen!
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 ’s morgens weer starten met
het lezen in de groepjes. Onder begeleiding van een ouder of goede lezer maakt iedereen veel leesmeters.
De ouders die we in hebben gezet zijn: Jan Willem (di., wo., do); Sylvia, Marion en Saskia (wo.); Diana (do.)
Kinderboekenweek
Ook de komende week zullen we extra aandacht besteden aan de
kinderboekenweek.
Op maandag zullen de kinderen een speeddate houden, hierbij vertellen ze
aan elkaar over hun lievelingsboek. Het liefst in het kader van ‘vriendjes en
vriendinnetjes’. Het is natuurlijk het leukst wanneer iedereen het boek ook bij
zich heeft en kan laten zien aan de gesprekspartner.
Dinsdagmiddag willen we graag een high tea organiseren. De kinderen
verzorgen de hapjes, de juffen de thee. Het zou heel fijn zijn wanneer iedereen
ong. 8 hapjes meeheeft.
Vrijdagmorgen is de afsluiting. Wat is er leuker dan voorgelezen te worden? We doen hierbij de oproep aan
opa’s en oma’s om op vrijdagmorgen tussen 10.30 – 11.00 uur voor te komen lezen aan een groepje
kinderen. We willen natuurlijk wel graag weten hoeveel opa’s en oma’s er aanwezig zullen zijn. Wilt u zich
aanmelden bij de juf van de groep?
Verder is er vrijdagmorgen van 11.00 – 11.45 een boekenkleedjesmarkt. De
kinderen mogen hierbij hun eigen boeken verkopen voor € 0,50 per stuk. De
markt is gewoon in school. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen van groep 1
t/m 4 hulp krijgen bij de verkoop. De kinderen mogen ook met een broertje /
zusje boeken verkopen zodat ze afwisselend kunnen kopen en verkopen. Alle
ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kopen.
Het is wel de bedoeling dat er zoveel mogelijk met gepast geld betaald gaat
worden.

Continurooster
Voor de zomervakantie heeft iedereen een enquête ingevuld en ingeleverd over het overgaan naar een
vorm van continurooster waarbij de kinderen van 8.30 – 14.45 uur naar school gaan. M.u.v. de
woensdagmiddag, dan is iedereen vrij; de donderdagmiddag, dan zijn de vierjarigen vrij; de vrijdagmiddag,
dan zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.
Uit de enquête kwam naar voren dat een ruime meerderheid van de ouders (92%) graag over zou willen
naar dit rooster.
Op dit moment zijn we druk aan het uitzoeken hoe we alles goed kunnen regelen en financieren. Ook u als
ouder moet de kans krijgen het evt. het één en ander te regelen en op elkaar af te stemmen. Binnen de MR
is het voorstel gedaan om te streven naar het starten van het nieuwe rooster in januari 2019.

Nieuwe website en schoolapp
De nieuwe website is online!
Dit ging super snel. Vrijdagmiddag was ‘ineens’ de website en de app offline. Dit was onverwacht snel.
De app is even offline geweest en is nu wel weer online, maar nog niet zoals het de bedoeling is.
Binnenkort zal deze helemaal vervangen worden en moet iedereen inloggen met het emailadres.
Voorstelling groep 1/2
De kleuters bezoeken op woensdag 10 oktober een theatervoorstelling met de titel “Er ligt een krokodil
onder mijn bed”. De voorstelling wordt gespeeld in het speellokaal van basisschool ‘De Akker’ en start om
9.30 uur. Wij gaan daar lopend naar toe en zijn om 10.30 uur weer terug op school.
Streetwise
Alle kinderen zijn woensdag 3 oktober actief aan de slag geweest met Streetwise. Ze zijn gewezen op de
verschillende gevaren en hebben die ook ervaren. Bovendien is geoefend met een fietsparcours – dat viel
niet altijd mee.
Van de kinderen van gr. 5 t/m 8 zijn de fietsen gecontroleerd.
Een aantal dingen zijn ter plekke gemaakt -> zadel vast, verlichting; sommige fietsen moeten echt even naar
de fietsenmaker.
De beide ouders die hebben geholpen met controleren willen we nog een keer heel hartelijk danken!
Oud papier - herhaling
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).
Schoolschoonmaak
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)
Neemt u zelf extra emmers, doeken e.d. mee?
Fijn dat u met ons samen de school helpt schoon te houden!

Werkgroepenlijst - herhaling
Vorige week is een indeling van de lijst meegestuurd. Deze zal ook zo snel mogelijk op de (vernieuwde)
site gezet worden.
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.
Jumbo sparen = Jumbo Hardenberg - herhaling
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.

