NIEUWSBRIEF
Oktober 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdagavond mochten we in een volle zaal veel ouders ontmoeten in het kader van de Kanjertraining. Bart
Riet (trainer Kanjertraining) nam ons deze avond mee in de basisthema’s van de Kanjertraining. Mooi om
dat met zoveel ouders te kunnen delen. Een waardevolle avond. Op woensdag 6 oktober heeft het team de
derde studiedag van de Kanjertraining ontvangen. Hiermee hebben wij de Kanjertraining afgerond. Alle
teamleden zijn hiermee gecertificeerd om de Kanjertraining toe te passen! Op dinsdag 12 oktober komt
Bart Riet in alle klassen een training geven aan de leerlingen.
In deze Nieuwsbrief is er ook aandacht voor de Kinderboekenweek, de jaarlijkse kledinginzameling van Kom
Over en Help, de terugkoppeling op de ontruimingsoefening, de studiedag van maandag 18 oktober en
andere nieuwsberichten.

Parro Voorschool
Sinds de zomervakantie maken we in de groepen 1 t/m 8 gebruik van de communicatie-app Parro. Via deze
app worden zowel foto’s als nieuwsbrieven gedeeld. Met de Voorschool gaan we ook gebruik maken van
Parro. Alle ouders van de kinderen van de Voorschool hebben vandaag hierover informatie en een link
ontvangen (het kan zijn dat deze in ‘Postvak ongewenst’ is terecht gekomen). Wanneer u hier vragen over
heeft, schroom niet te vragen aan ondergetekende.

Lezen: Kinderboekenweek en voorleesfeestje
Op dinsdag 5 oktober hebben veel knuffels en hun verzorgers een bezoekje gebracht bij de
knuffeldierendokter. Deze dokters speelden hun rol geweldig en verschillende gebroken pootjes,
gekneusde hoorntjes en opspelende darmen zijn verholpen. Een prachtig moment! De komende periode
worden er in de verschillende klassen activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘Worden wat je wilt’.

Voorleesfeestje groep 4
Op donderdag 14 oktober komt voorleescoach Anke Hafmans in de klas en zij organiseert
een voorleesfeestje voor de kinderen van groep 4 en hun ouders. Dit voorleesfeestje start
om 14.00 uur. Zet u deze alvast in de agenda? De officiële uitnodiging hiervoor ontvangt u
maandag!

Kom Over En Help
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven kunt u van maandag 11 oktober t/m woensdag 13 oktober op
onze school kleding inleveren voor de stichting ‘Kom over en help’. Het moeten dus geen kapotte
kledingstukken zijn. Ook kunnen er schoenen en dekens/lakens meegegeven worden.

Terugkoppeling ontruimingsoefening
Dinsdag 28 september hebben we de aangekondigde ontruimingsoefening met alle kinderen van de school
gehouden. Nadat de bel was gegaan, waren alle kinderen binnen 1.44 minuten buiten de school. Ook de
kinderen die zich hadden verstopt in de wc of kast . Een geslaagde oefening! Op een later moment wordt
deze oefening ook onaangekondigd gedaan.

Studiedag maandag 18 oktober
Op maandag 18 oktober staat opnieuw een studiedag gepland. Tijdens deze studiedag gaan we als school
verder in op het thema Begrijpend lezen. De groepen 1 t/m 8 zijn deze dag vrij. De Voorschool is deze dag
gewoon open.

Schoolfruit
Afgelopen week hoorden we dat we ingeloot zijn voor 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen.
Dit betekent dat we vanaf week 46 voor 3 dagen schoolfruit of -groente ontvangen. Wekelijks ontvangt u
bericht welke soorten dit zijn. Op een later moment ontvangt u bericht op welke dagen dit zal zijn. Enkele
ouders hebben zich al opgegeven om wekelijks of 1 keer per 2 weken te helpen bij het snijden van het fruit.
Wanneer u wilt/ kunt helpen, horen wij dit graag. Vele handen maken licht werk!

Volgende Nieuwsbrief
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief
vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.
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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