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Ouderbijeenkomst
Op 22 september was er in de speelzaal een algemene ouderbijeenkomst. Deze
bijeenkomst is door ongeveer 10% van de ouders bezocht. Fijn dat deze ouders er waren!
Eerst was er een uitleg over zaken die dit schooljaar spelen en vervolgens was er de
gelegenheid om in de klas met de leerkracht en andere ouders te praten.
In het algemene deel is verteld over de indeling van het gebouw, de Vrije School is ook dit
jaar medebewoner van Breedveld 7. Dit schooljaar organiseren we zes ouderbijeenkomsten.
De eerste bijeenkomst begin september ging over Verkeer. Op 22 september was er een
algemene bijeenkomst. In de loop van het schooljaar komt er een bijeenkomst over de
rapporten, wat staat er in het rapport en hoe bereidt u het gesprek met de leerkracht voor.
Ook verzorgt de intern begeleider weer een bijeenkomst over de CITO toetsen. Op 14
oktober is er een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep
8. Is er bij ouders uit andere groepen ook al belangstelling voor informatie over het
voortgezet onderwijs dan organiseren we een ouderbijeenkomst voor de rest van de school.
Naast de bijeenkomsten georganiseerd door school zijn er ook regelmatig thema
bijeenkomsten in de ouderkamer. Informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van de
ouderkamer.
Ontruimingsoefening
Regelmatig houden we met alle bewoners van het gebouw Breedveld 7 een
ontruimingsoefening. Het brandalarm gaat dan af en alle leerkrachten en leidsters gaan met
de kinderen naar buiten. Het is de bedoeling dat het hele pand binnen vier minuten ontruimd
is. Bij de oefening op 22 september is dat goed gelukt. Overigens is een
ontruimingsoefening altijd onverwacht, ook de volwassenen weten niet dat er een oefening
aankomt.
Kinderboekenweek.
Op woensdag 7 oktober is de aftrap van de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Raar,
maar waar”. Bij de opening hoort een lied (met een dansje) dat door de kinderen is
ingestudeerd. Wij nodigen u uit om op 7 oktober op het schoolplein aanwezig te zijn. Om
8.45 uur komen de groepen weer naar buiten om u te verrassen met een spetterend
uitgevoerd Raar, maar waar.

Afsluiting thema “ik”
De peuters en kleuters hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het thema “ik” uit Ko. Op
donderdag 8 oktober wordt het thema afgesloten. Samen met de peuters van de voorschool
en van Nieuwendam zijn er de hele dag activiteiten op diverse plekjes. In kleine groepjes
worden de activiteiten bezocht. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Als u het
leuk vindt om een groepje te begeleiden, kunt u dit aangeven bij de leerkracht/leidster van
uw kind.
Schoollunch
Op woensdag 14 oktober wordt er een gezonde schoollunch georganiseerd. De bedoeling
hiervan is dat de ouders een gezonde lunch maken voor de klas van hun kind(eren). Het
principe is hetzelfde als bij het kerstdiner. U kunt bij het lokaal van uw kind(eren) aangeven
wat u gaat maken. Het is dus niet de bedoeling dat u voor de hele klas iets maakt, maar dat
ook andere enthousiaste ouders een aandeel leveren.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan de lunch.
Driedaagse groep 8
Woensdag 7 oktober 
worden de leerlingen uit de groepen 8 om 9.30 uur op school

verwacht. Gepakt en gezakt vertrekt de bus richting Putten. Op vrijdag komt de bus tussen
16.30 en 17.00 uur terug bij school. Natuurlijk hopen we allemaal op het weer van afgelopen
week. Het is echter wel oktober, dus houdt ook rekening met fris en nat weer.
Voorlichting voortgezet onderwijs
Woensdag 14 oktober is er op school een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs.
Alle leerlingen uit de groepen 8 worden met hun ouders uitgenodigd om te horen hoe de
overstap naar het voorgezet onderwijs verloopt. U bent vanaf zeven uur welkom in de
bibliotheek.
Voor de ouders van kinderen uit de andere groepen die ook willen weten hoe de overstap
naar het voortgezet onderwijs gaat, is er in februari een aparte voorlichtingsochtend.
Werkbezoek wethouder
Afgelopen woensdag werden wij bezocht door wethouder Erik van den Burg (gezondheid)
en een groot aantal gemeenteraadsleden en anderen die zich met een gezonde levensstijl
bezig houden. Het was aan ons, als school, om te vertellen wat wij aan JumpIn doen en wat
voor resultaten dat oplevert. Er werden gastlessen gegeven in de groepen over gezond
lunchen en ook was er een workshop voor ouders met dit thema. In de gymzaal werd een
atletiekles gegeven en in het speellokaal een gym+ les.
Het gezelschap was zeer geïnteresseerd in de diverse activiteiten en bij het afscheid kreeg
de school complimenten voor de inspanningen op het gebied van JumpIn.

Agenda
● maandag 5 en dinsdag 6 oktober:
studiedagen, alle leerlingen vrij
● woensdag 7 oktober:
aftrap kinderboekenweek om 8.45 uur

● woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 oktober:
groepen 8 verblijven in Putten
● donderdag 8 oktober:
afsluiting thema “ik” voor kleuters en peuters
● woensdag 14 oktober:
gezonde schoollunch voor ouders en leerlingen
● woensdag 14 oktober:
voorlichting VO voor groepen 8
● maandag 19 oktober tot en met vrijdag 24 oktober:
herfstvakantie

