Nieuwsbrief 4
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 19 oktober 2018
Dag van de leerkracht
Wat hebben jullie ons allemaal verwend, 5 oktober, op de dag van de leerkracht! Namens
alle collega’s en studenten wil ik jullie hartelijk bedanken voor de blijk van waardering.
Nieuwe schoolgids
Eigenlijk willen wij tromgeroffel laten horen. De nieuwe schoolgids is klaar! U kunt op de
website onder het kopje “onze school” de gids al digitaal bekijken. Na de herfstvakantie
ontvangt ieder gezin een mooi exemplaar van de schoolgids. De gids is helemaal up to
date en past ook helemaal bij onze huisstijl.

Onze website wordt op dit moment ook aangepast. Sommige ouders hebben al ontdekt
dat ze moeten inloggen om het nieuws uit de groepen te kunnen volgen. Als u klikt op het
tabje nieuws uit de groepen en rechts bovenaan naar registreren gaat, ontvangt u per email een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit om het te laten voldoen aan de wet op de
privacy. Hiermee kunt u inloggen op de groepspagina’s. Op dit moment moeten de
groepspagina’s nog worden gevuld, maar u kunt alvast wat voorwerk doen. Na de
herfstvakantie zullen de leerkrachten de groepspagina’s gaan vullen.
Leefstijl
Na de herfstvakantie starten wij met een nieuw thema van Leefstijl. Het vorige thema:
“De groep dat zijn wij!” was een succes. Het volgende thema gaat over communiceren:
over met elkaar praten, naar elkaar luisteren en over samen stil zijn. Allemaal actieve
vaardigheden die de kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen daarin het goede
voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als

zelf iets vertellen. Dit thema duurt tot de kerstvakantie. Wij houden u op de hoogte van
het verdere verloop van de leefstijllessen.
Aanmeldingen Musicallessen

Veertig kinderen hebben zich opgegeven voor de musicallessen! Wij vinden het leuk dat
er zo enthousiast gereageerd wordt op zo’n nieuw initiatief. Zaterdag 20 april zullen wij
goed vertegenwoordigd worden in theater de Meerse!
Derde kleutergroep
Na de herfstvakantie start onze derde kleutergroep! De groep (1C) start met 9
leerlingen. Renate Wickel en Maaike Koelemij gaan de groep begeleiden. De ouders van
leerlingen van groep 1 en 2 hebben een aparte brief ontvangen.
Bericht van de verkeerscommissie
Laat je zien: zet je licht aan!
De wintertijd komt eraan, dat betekent dat het ook weer sneller donker is 's ochtends
en 's avonds. Komt je kind op de fiets naar school of ga je zelf met de fiets? Vergeet
dan niet om je lampen aan te zetten! Binnenkort zullen jullie op en rond het schoolplein
de tekst “zet je licht aan” op de tegels zien staan.
Na de herfstvakantie gaat de verkeerscommissie weer aan de slag met de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie, waarbij we de fietsverlichting van de groepen 5 t/m 8
controleren en waar mogelijk ook repareren. De definitieve datum (een
woensdagochtend) volgt nog in een Digiduif-bericht naar de ouders van deze groepen.
Oproep: we zoeken nog ouders die ons bij deze actie kunnen helpen: ben jij handig met
gereedschap en kan je wel een fietslamp repareren? Meld je dan bij Sabine, moeder van
Yfke (gr. 7) en Jelmer (gr. 5) of Mieke, moeder van Wies (gr. 4B) en Loek (gr. 1/2B) of
bij een van de leerkrachten.

Jaarvergadering MR
Maandag 29 oktober is de jaarvergadering van de MR. Het jaarverslag van de MR en het
financiële verslag van de penningmeester worden dan besproken. De koffie staat klaar
om 19.45 uur. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Wij willen i.v.m. de koffie en thee
graag weten of u komt. U kunt zich aanmelden op dit mailadres:
obsoctopus.mr@gmail.com

Schoolfruit

Wij hebben goed nieuws! Ook dit jaar komen wij in aanmerking voor de subsidie van het
gratis schoolfruit. We moeten alleen nog even geduld hebben. De levering van het gratis
schoolfruit start in de week van 12 november. Tot 19 april 2019 wordt het schoolfruit
geleverd. Drie dagen per week krijgen de kinderen dan gratis fruit en groente.

Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 7 november kunt u uw kind voor één keer zonder ontbijt naar school sturen.
Wij krijgen dan het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar met nog meer variatie: in ieder
geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, 30+ kaas, aarbeienjam,
fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, honing, thee en tuinkers...
Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan de richtlijnen van
het Voedingscentrum.

Agenda
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober: Herfstvakantie
Maandag 29 oktober: Jaarvergadering MR 20.00 uur
Vrijdag 2 november: Voorstelling voor ouders om 13.00 uur: groep 1/2 B en 3
Voorstelling voor ouders 14.00 uur: groep 4A en 5
Woensdag 7 november: Nationaal Schoolontbijt
Donderdag 8 november: Voortgangsgesprekken
Zondag 11 november: Sint Maarten
Dinsdag 13 november: Voortgangsgesprekken
Zaterdag 17 december: Aankomst Sint
Maandag 19 november: Versieravond Sint vanaf 19.00 uur
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Een fijne herfstvakantie allemaal!

Advertentie

Jaarlijkse Fietsverlichting actie

