Oktober 2021
Beste ouder, verzorger,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. We zijn een aantal weken
gestart en hebben al weer veel geleerd en gedaan. Van de Nationale
Sportweek tot letters leren en van breuken tot geschiedenis.
Luizencontrole – Ouders gezocht
Dit jaar is het weer mogelijk om na iedere vakantie een luizencontrole te houden. Dit houdt ons
kindcentrum luisvrij. Hoofdluizen verspreiden zich snel en iedereen kan het krijgen. Het is daarom
van belang dat je het haar van je kind en dat van het hele gezin elke week controleert. En dat je zo
snel mogelijk start met behandeling als je hoofdluis constateert en ons zo snel mogelijk op de hoogte
brengt, zodat wij een extra luizencontrole kunnen inplannen.
Wanneer er toch luizen gezien worden, wordt u persoonlijk benaderd, de anderen krijgen een
algemene mail.
Voor deze controle worden nieuwe ouders gezocht om te kunnen helpen. Wilt u meer informatie of u
daar voor aanmelden, dan horen we dat graag.

Ouderraad – Ouders gezocht
In de bijlage vindt u informatie over de ouderraad. Zij verzorgen voor het kindcentrum de vele
activiteiten en kunnen daarbij uw hulp gebruiken. Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij leden
van de ouderraad.

Infoavond voor de school
Volgende week houdt de school een informatieavond voor ouders. Na lange periode waarin de
school door ouders minder vaak bezocht mocht worden, willen we u de kans bieden om te kijken in
de klas van uw kind en van de leerkracht te horen hoe het er aan toe gaat in de klas.
We houden in twee rondes de presentaties in de klassen, zo heeft u kans om 2 klassen te bezoeken.
We starten de eerste ronde om 19.00 uur en om 19.30 uur start de tweede ronde. Komt u alstublieft
niet te vroeg.
Echter blijven wij de gezondheid van kinderen, ouders en collega’s belangrijk vinden en willen we een
aantal dingen van u vragen.
- Op de avond is één ouder aanwezig.
- Geeft u zichzelf op via c.vanloon@omnisscholen.nl en voor welke groep u komt.
- U komt via de ingang van de klas waar u naar toe gaat.
- Heeft u van te voren vragen, dan kunt u deze al mailen.
Aan het einde van de avond heeft u de mogelijkheid om een briefje met vragen achter te laten, wij
benaderen u dan persoonlijk waar nodig of stellen een algemene brief op met de antwoorden voor
alle ouders.
Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wilt of iets wil vragen; bellen, mailen of
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!

Fruit, een lekkere buit
Ook dit jaar doen we weer mee met de actie van Zespri. Door het
sparen van de stickers van de groene en gele kiwi’s kan het
kindcentrum ballen verdienen. Doet u ook weer mee? Bewegen en
gezond eten, daar doen we het voor!

Ouder-/kindgesprekken
In week 42 hebben we de eerste ouder-/kindgesprekken gepland
staan. Deze gesprekken staan in het teken van kennismaken en bespreken hoe de start van het
schooljaar is geweest. In Parro zal de leerkracht de tijden openzetten, zodat u kunt aangeven
wanneer u aanwezig bent. De gesprekken vinden op school plaats, maar we houden nog wel
rekening met de basismaatregelen, blijft u met klachten alstublieft thuis.

Nationale Sportweek
De nationale sportweek zit er weer op. We zijn begonnen met een Obstacle
Run en hebben op alle pleinen allerlei oefeningen gedaan. Gedurende de
week zijn er allerlei spellen geweest en hebben de kinderen ook allerlei
activiteiten vanuit ‘’bewegend leren’’ gedaan. Natuurlijk stopt het hier niet
bij en gaan we gewoon verder met bewegen!

Mijn school in bloei
Inmiddels komen er al aardig wat bestellingen binnen en hopen we op een mooi
bedrag om te besteden voor onze groene schoolpleinen. Denkt u er aan om de
bestellijsten volgende week mee naar het kindcentrum te geven?

Kinderboekenweek
Op 6 oktober start de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘’Worden wat je wil’’. We gaan aan de
slag met allerlei activiteiten en leren over verschillende beroepen.
14 Oktober is het weer vriendjes lezen, de kinderen van de bovenbouw lezen voor aan een maatje
van de onderbouw. Tijdens deze dag mogen de kinderen verkleed in een bepaald beroep naar school
komen.

Leerlingenraad
De verkiezingen zijn geweest, de stemmen zijn
geteld: De leerlingenraad is gekozen!
We willen u voorstellen aan Noah (groep 8),
Mustafa (groep 7), Kaylee (groep 6) en Anouk
(groep 5). Samen gaan we aan de slag voor de
school. We wensen de kinderen heel veel succes
en plezier in hun nieuwe rol!

Kalender
1 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
14 oktober
Week 42
25 oktober

Schoolreis groep 1-2
Dag van de leerkracht
Start Kinderboekenweek
Infoavond
Schoolreis groep 3-6
Verkleed naar school (beroep)
Ouder/-kindgesprekken
Start Herfstvakantie

Nieuws uit de GVO les
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. Door de lockdown is dat lang
geleden. Zowel de onderbouw als bovenbouw gaan op reis door Egypte. We leven mee met Mozes
en zijn volk. Bekende stukjes uit dat verhaal zijn de 10 plagen, de 10 geboden(regels) en de splitsing
van de Rode zee. Alle klassen werken mee aan een thematafel in de hal, 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! (hierop plaats ik geen foto’s van kinderen, alleen
werk)
Hartelijke groet, Juf Tina

Monkey Moves
Op 25 september gaan de MonkeyMoves lessen van start in
Heinkenszand! Multisporten voor kinderen van 1,5 jaar tot
9 jaar!
Elke les een super gave apenkooi en dan ook nog eens kennis
maken met 11 verschillende sporten!
Scan de QR-code en meldt je aan voor een gratis proefles bij
'De Stenge'!
Met sportieve groet, Maarten Spoor

Week van de opvoeding
Van 4 tot en met 10 oktober organiseert het Nederlands
Jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het
thema voor de Week: Vertel eens... De Week draait om
ontmoeting en uitwisseling van kennis - met, voor en door
ouders, medeopvoeders en professionals. In de bijlage vindt u
nog een flyer over de week van de opvoeding.

Kom gezellig handballen in Heinkenszand!
Het nieuwe schooljaar is van start en ook de handbaltrainingen
zijn weer begonnen.
Iedere woensdag wordt er enthousiast getraind op het
handbalveld bij de sportvelden van Luctor Heinkenzand. (achter
de kantine)
Heb jij zin om een keertje mee te doen? Dat kan!
Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom. Tot aan de
herfstvakantie mag je gratis aansluiten!
De training start om 18.30 uur en duurt een uurtje.
Opgeven is niet noodzakelijk, maar mag wel: gsc@handbal.nl
Wie weet tot ziens!

Muziekschool

