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Dansvoorstelling
Deze weken zijn de bovenbouwgroepen druk in
de weer geweest met het voorbereiden van een
Werelddans, waarbij al dansend heel veel landen
aan worden gedaan. Donderdag gaan de
leerlingen een show opvoeren voor de
onderbouwleerlingen in de Kiekmure.
Let op: de schooltijden zijn hiervoor aangepast:
De leerlingen van de groepen 5-8 worden om
13.15 uur bij de Kiekmure verwacht en zij mogen
hiervandaan ook weer vertrekken om 15.30 uur
(dus een kwartier later!).
De leerlingen van de groepen 1-4 lopen in
klasverband naar de Kiekmure voor de
voorstelling die om 14.30 uur begint. U mag uw
kind om 15.30 uur bij de Kiekmure ophalen; een
kwartier later dan de gebruikelijke eindtijd.
Het adres van de Kiekmure is: Tesselschadelaan
1.

Van de Ouderraad
Afgelopen dinsdag kwam de ouderraad voor het eerst in dit schooljaar samen. Er waren
veel zaken te bespreken en met nieuwe mensen erbij was ook niet duidelijk wie wat doet.
We hebben afgesproken om te gaan werken met een ouderreglement. Dat helpt om
zaken te stroomlijnen en het is ook duidelijk naar u als ouders toe. Op de volgende
vergadering gaan we schaven aan een conceptplan. Ook kiezen we dan een voorzitter.
In de vergadering hebben we ook gekeken naar de financiën. Vanwege hogere
entreeprijzen en vervoerskosten zijn wij genoodzaakt om de bijdrage voor het
schoolreisje met €2,50 te verhogen naar €27,50. Tzt zal u hiervoor een
betalingsverzoek krijgen. Denkt u nog aan de vrijwillige ouderbijdrage (zie Schakeltje
27)?

De Ouderraad

Week van de Opvoeding
In het kader van de Opvoedweek van 6 t/m 12 oktober is er een leuk aanbod voor
ouders. U leest erover in de flyer voor jonge kinderen en de flyer voor de oudere
kinderen.

Tas/Schoenendoosactie
Onze school doet mee met de Tas/Schoenendoosactie voor
Roma kinderen in de Servië De actie stelt zich tot doel om
kinderen die soms geen cadeau krijgen met hun verjaardag
één keer per jaar blij te maken met een doos vol leuke
spulletjes.
Helpt u mee? Uw kind krijgt deze week deze flyer mee:
U kunt op school een lege schoenendoos ophalen.
Hoe en waar we de dozen verzamelen; daarover berichten
wij u in een volgend Schakeltje
Alvast dank voor uw hulp.

Gevonden op het plein van S1
Wie is deze sleutel kwijt? Op te halen op S1!

Teldatum 1 oktober
Vandaag is de teldatum. Het aantal leerlingen dat op 1 oktober op school is
ingeschreven is bepalend voor de formatie van volgend jaar. We tellen het mooie aantal
van 280 leerlingen (vorig jaar 267). Ondanks dat dit een aantal is waar we ons gelukkig
mee prijzen en wat we toch ook als een compliment mogen opvatten van u als ouders en
verzorgers, is ons van hogerhand aangezegd dat er volgend jaar opnieuw een flinke
bezuiniging doorgevoerd moet worden, die zal resulteren in grotere groepen. Laten we
hopen dat de druk op het ministerie wordt opgevoerd, om er voor te zorgen dat wij ook
volgend jaar goed onderwijs aan uw kind kunnen geven.

Taal-o-theek
Morgen is de Taal-o-theek weer geopend van 12.00-12.30 uur in het lokaal van groep 1b.
Ook als u geen uitnodiging hebt gekregen voor uw kind, bent u van harte welkom! Hoe
leuk is dat: elke week een ander taalspel om met uw kind te spelen. Van Alphen zei het:
‘Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen’.

Agenda oktober
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Datum Tijdstip
Activiteit
Plaats
Voor
02
12.00-12.30 Eerste Taal-o-theek
Lokaal 1b ouders
03
13.15-14.30 Generale repetitie dansvoorstelling
Kiekmure
5-8
03
14.30-15.30 Voorstelling door de bovenbouw
Kiekmure
1-4
07
13.15-15.00 Fietsenkeuring
S2
4b-8
08
19.30-21.00 Medezeggenschapsraad
S1
MR
09
08.30-17.00 Studiedag leerkrachten VCO ‘Identiteit’, lln zijn vrij 1-8
10
Juf Mieke is jarig
plusleerlingen
13
Meester Edwin is jarig
7a
13
Meester Ruud is jarig
17
Kunstmenu Dikkie Dik
1 en 2
21
08.30
Begin van de herfstvakantie
1-8
26
Meester Jarno is jarig
5b
28
09.00-16.00 Studiedag leerkrachten, de leerlingen zijn vrij
1-8
29-30
Luizencontrole
1-8

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

