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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De herfstvakantie staat inmiddels alweer voor de deur. Het is op sommige 

momenten ook goed te merken dat de herfstperiode zijn intrede heeft gedaan. 

Het wordt eerder donker, het regent af en toe behoorlijk en het kost mij op 

momenten ook wat meer moeite om mijn bed uit te stappen. Het zijn de charmes 

die bij de herfstperiode horen. In deze nieuwsbrief ontvangt u 

geboortenieuws, nieuws over de komende kijkavond, oproep 

eetvrijwilligers en ander nieuws en ontwikkelingen op de 

school.  

Personeel 
We ontvingen het prachtige nieuws dat er op vrijdag 20 

september bij juf Willemieke en Adriaan een dochtertje is 

geboren: Louise. Louise is het zusje van Devin.  

Heidi van Leersum, intern begeleider, heeft vanwege vermoeidheidsklachten haar 

taken voor 50% moeten neerleggen. Hierdoor zal zij minder op school aanwezig 

zijn en zal het soms meer tijd kosten om IB-werkzaamheden op te pakken en/of 

af te ronden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wanneer u vragen heeft over de 

voortgang van IB-werkzaamheden, dan kunt u deze stellen bij de leerkracht of 

ondergetekende. We hopen dat de vermoeidheidsklachten tijdelijk zijn en dat ze 

op termijn haar taken weer kan oppakken.  

AVG -Toestemmingen in het nieuwe schooljaar  
Vorig schooljaar (of bij inschrijving van uw kind) heeft u uw privacyvoorkeuren 

opgegeven voor o.a. publicatie van foto’s. Deze toestemming blijft geldig, totdat 

uw kind de school verlaat. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u 

gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 

geven. Een toestemmingsformulier kunt u opvragen bij de administratie. 

Ontruimingsoefening – terugkoppeling 
Woensdag 25 september hebben we een ontruimingsoefening gedaan. De 

leerlingen hebben onder leiding van de leerkrachten de school zo snel mogelijk 

verlaten. Binnen 4 minuten waren alle kinderen op de verzamelplaats. Het was 

een geslaagde oefening.  

Dierendag 
Vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Alle kinderen mogen kleine dieren in een 

kooi meenemen naar de gezamenlijke hal. Graag in een schone kooi met 

‘waterdichte’ bodem… In de pauze van 10.00-10.15 uur zijn ook grote dieren 

aangelijnd weer welkom op het schoolplein. Om 12.00 uur mogen alle dieren 

weer mee naar huis.  

Knuffeldieren zijn natuurlijk ook van harte welkom, deze mogen met uw kind mee 

de klas in.  

Belangrijke data: 

 
 

Woensdag 2 t/m 
vrijdag 11 oktober 
Project ‘Op reis’ 
 
Vrijdag 4 oktober 
Dierendag 
 
Maandag 7 oktober 
Studiedag schoolplan  
Kluscommissie 
 
Woensdag 9 oktober 
Zit met Pit, laatste les 
Afsluiting 
kledinginzameling 
‘Kom over en help’ 
 
Donderdag 10 oktober 
18.00-19.30 uur: 
kijkavond project 
 
14 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 21 oktober 
Luizencontrole 
 
Maandag 4 november 
Hedelse paardenmarkt 
– vrije dag 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiedag  
Op maandag 7 oktober hebben wij met het team een studiedag, waarin wij 

nadenken over het schoolplan 2019-2023. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 

zijn deze dag vrij. De voorschool is deze ochtend gewoon open. Wilt u aan de 

pedagogisch medewerker doorgeven als uw kind deze ochtend niet naar de 

voorschool gaat? 

Projectweek en kijkavond “Op reis” 
Tijdens de Kinderboekenmaand gaan de leerlingen van alles te weten komen over 

een bepaald land. Dit doen ze onder andere door veel over het land te lezen en te 

luisteren naar boeken rondom het thema: ‘Op reis’.   

Op D. V. donderdagavond 10 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur nodigen wij 

u/jou van harte uit om ‘Op reis’ te gaan bij ons op school om de 

Kinderboekenmaand 2019 af te sluiten. Tijdens de projectavond zal ook de GGD 

aanwezig zijn. Hier kunt u geheel vrijblijvend terecht voor vragen en tips over de 

reis/ontwikkeling van uw kind.   

Boekenwinkel ‘The Readshop’ in Hedel organiseert in deze periode ook 

verschillende activiteiten. Woensdagmiddag 2 oktober is een vrachtwagen op het 

plein voor de winkel aanwezig, met daarbij verschillende activiteiten en u kunt 

kassabonnen sparen voor de schoolbibliotheek. Meer informatie hierover vindt u 

in de bijlagen.   

Kledinginzameling “Kom over en help” 
Als school staan wij positief tegenover het doorgeven en hergebruik van kleding. 

Van verschillende kanten horen wij dat kleding onderling aan elkaar doorgegeven 

wordt. Dit vinden wij enorm positief en bevelen wij van harte aan.  

Naast het onderling doorgeven van kleding willen wij ook de kledinginzameling 

van de stichting ‘Kom over en help” onder de aandacht brengen. De vader van 

meester Michel coördineert kledinginzameling voor de stichting ‘Kom over en 

help”. Deze stichting helpt arme mensen in Oost-Europa. We hopen dat u bij het 

opruimen van uw kasten, bijvoorbeeld bij het wisselen van de seizoenen die 

kleding apart legt, waarvan u vindt dat andere mensen die nog heel goed kunnen 

gebruiken. Het moeten dus geen kapotte kledingstukken zijn. Ook kunnen er 

schoenen (bij elkaar verpakt, bijv. met de veters aan elkaar vast) en dekens/lakens 

meegegeven worden. Wij zouden het heel fijn vinden als u die spullen, verpakt in 

een vuilniszak bij ons op school in de hal brengt. Alvast hartelijk bedankt! Stichting 

KOEH komt de spullen op donderdag 10 oktober ’s ochtends ophalen. Dus u kunt 

uw spullen t/m donderdagochtend 8.30 uur inleveren! 

Schoolfruit 
Dit jaar zijn we gestart met woensdag-fruitdag. We zien op deze dag veel 

fruit/groenten in de rugzakken/schooltrommels. Hartelijk dank hiervoor! 

Ook dit schooljaar is onze school weer ingeloot voor de actie “Schoolfruit”. Dit 

betekent dat onze school vanaf week 46 (vanaf 11 november) tot en met week 16 

in 2020 elke week drie verschillende soorten groenten of fruit ontvangt voor elke 

leerling. In de volgende Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie.  
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Typecursus 
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de 

typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 oktober 2019. 

De korting geldt nog tot deze datum, daarna niet meer. Inschrijven is mogelijk op www.loikidzz.nl/korting. 

Eetvrijwilligers groep 1-2 
We merken dat wij tijdens het eten/drinken met groep 1-2 soms handen tekort komen. Er gebeurt 

tussendoor weleens een ongelukje, leerlingen moeten geholpen worden of soms hebben leerlingen moeite 

om op tijd te eten. Daarom zijn wij op zoek naar eetvrijwilligers die tijdens het eten willen helpen. Wij zijn 

op zoek naar vrijwilligers voor de maandag, dinsdag en donderdag, van 11.45 – 12.30 uur. Voor meer 

informatie vraag ernaar bij de groepsleerkracht of ondergetekende.  

Klusouders 
Op elke eerste maandag van de maand komen de klusouders bij elkaar. Maandag 7 oktober is de volgende 

klusavond. Het is goed en gezellig om met elkaar klussen op te pakken. Wanneer u niet elke maand kunt, 

maar slechts incidenteel kunt meehelpen, dan bent u ook van harte uitgenodigd.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
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