Oktober 2021
Peutergroep/kinderopvang
De komende weken werken we aan het thema: beroepen. Dit
thema staat ook in de Kinderboekenweek centraal. We werken
momenteel over de brandweer. We lezen boekjes over de
brandweer, maken een mooie brandweerauto enz.!
We merken het nu al weer… het wordt weer natter en kouder.
Graag willen we vragen of de kinderen slofjes mee kunnen
nemen zodat zij deze binnen aan kunnen. We vinden het niet zo hygiënisch om met
vieze/natte buiten schoenen op de groep te lopen. Alvast bedankt!
Juf Jolanda zal van donderdag 7 oktober tot en met maandag 25 oktober vakantie hebben. Ze
zal met zo veel mogelijk vaste gezichten vervangen worden, maar er zullen helaas ook wat
verschillende gezichten te zien zijn. Vanaf de herfstvakantie komt Patricia ons team
versterken! Wij heten Patrica van harte welkom in ons team!
Van maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober is het herfstvakantie. De kinderen van
de peutergroep hebben deze week vakantie. De kinderen van de dagopvang worden gewoon
verwacht. Komt uw kindje niet spelen, willen jullie dit dan doorgeven aan de leidsters van de
groep? Alvast bedankt!

OKC (ouder)raad
We hebben een OKC (ouder)raad! Naar aanleiding van de oproep vorig schooljaar hebben we
positieve reacties gehad dus kunnen we officieel de OKC raad in het leven roepen.
Welkom Ingo (vader Orian), Paulien (moeder Lieve) en Imke (moeder Jules) in de OKC raad.
Fijn dat jullie willen helpen bij het organiseren van activiteiten op ons OKC!

Medezeggenschapsraad
Vorig schooljaar vroegen we ook of er ouders in de MR van school willen plaatsnemen. De
oudergeleding is namelijk vacant. Hier hebben we nog geen reactie gehad……dus
belangstellenden kunnen zich nog opgeven bij juf Laura.

Gymlessen groep 4-8
Nu het weer wat minder wordt, gaan we met groep 4-8 op
maandagmiddag naar de Troyezaal om te gymmen. Wilt u er
voor zorgen dat de kinderen dan op maandag gymkleding en
gymschoenen mee naar school nemen?
Informatie middag
Dinsdag 5 oktober houden we samen met de kinderen de jaarlijkse informatiemiddag.We
nodigen u uit om samen met uw kind een tijdstip te kiezen tussen 16.30 uur en 17.30 uur om
naar school te komen en een kijkje in de groepen te nemen. De kinderen laten u zien hoe we
spelen en leren op de Franck van Borssele. Zij maken hier een officiele uitnodiging voor die u
deze week zal ontvangen.
Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek.
Dit jaar met als thema ‘Worden wat je wil’.
Alle juffen zullen een keer voorlezen aan de
kinderen, maar ook de kinderen van groep 6-7-8
lezen voor aan de kinderen van de andere groepen.
De kinderen hopen daarmee in aanmerking te
komen voor de gouden of zilveren pen.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het EU school fruit-en groente programma.
Tussen half november en half april krijgen de kinderen van de groepen 1-8 drie keer per week
fruit en/of groente.
GVO les van juf Tina
We zijn weer van start gegaan! De opstart van het schooljaar is altijd gezellig, met
vakantieverhalen, afspraken maken en het maken van een eigen map. Dit worden altijd echte
kunstwerkjes tijdens het jaar! Vanaf week 3 zijn we eindelijk weer eens met een groot verhaal
gestart. Zowel de middenbouw als bovenbouw gaan op reis door Egypte. Beide groepen
werken mee aan een themahoekje in de klas, waarbij we in het klein Egypte gaan nabouwen
met elementen uit het verhaal. Het hele jaar plaats ik foto’s van onze lessen op mijn online
prikbord: padlet.com/JufTina. Neem af en toe een kijkje en zie waar we mee bezig zijn!

Vakantie juf Jolanda
Tijdens de vakantie van juf Jolanda wordt zij op school op vrijdag 8 en 15 oktober vervangen
door juf Melissa en op vrijdag 22 oktober door meester Justin.
Jarigen
We feliciteren alle jarigen van oktober met hun verjaardag!

