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Krijt op het plein
De kinderen hebben met krijt het schoolplein spontaan versierd met figuren en
spelletjes. Leuk om te zien en handig om hinkelspelletjes mee te doen!
Welkom juf Maartje en juf Denice
De ouders van groep 4 hebben vandaag een brief gekregen dat juf Petra en juf
Esther na de herfstvakantie niet meer terug komen. Juf Petra is met ziekteverlof en
op 1 november gaat zij uit dienst. Juf Esther kan haar werk bij ons op school niet
meer combineren met haar werk voor een ander schoolbestuur en daarom vertrekt
zij ook. Beide leerkrachten bedankt voor jullie inzet en werk hier op school!
We zijn heel blij dat vanaf maandag 29 oktober 2018 juf Maartje en juf Denice gaan
lesgeven aan groep 4. Juf Maartje de maandagen en de dinsdagen en juf Denice de
overige dagen van de week. Voorlopig krijgt groep 4 ook elke dag een
onderwijsassistent om de leerkracht te helpen en om samen de groep te doen.
Welkom juf Maartje en juf Denice!
Vrijwillige ouderbijdrage (herinnering)
Vriendelijk verzoek om de ouderbijdrage voor 1 november 2018 over te maken naar
rekeningnummer NL15INGB0004665062. In de brief van de ouderraad is verteld dat
dit geld echt alleen voor de gezellige en leuke dingen voor de kinderen wordt
besteed.
Tip voor de ouders van de kleuters
Soms gaat het nog een enkele keer mis met een kleuter en dan is het handig om
een verschoning bij de hand te hebben. Het is heel praktisch om een verschoning
onderaan in de luizenzak te doen voor de eventuele noodgevallen.

Kickboksen in de groepen 8
Meteen na de herfstvakantie start het kickboksen voor de groepen 8. Onze wijkagent
Rene Brugman zal een en misschien twee keer deze lessen geven, waarbij het
vooral gaat om respect te hebben voor elkaar.
Intern begeleider kennismaken
Donderdag 1 november van 9.00 uur tot 9.30 uur maakt onze nieuwe intern
begeleider Stephanie Boezaart kennis met de ouders in de ouderkamer. U bent allen
van harte welkom.
Herfstvakantie 2018
Vandaag is de laatste schooldag en op maandag 29 oktober 2018 begint de school
weer. Allemaal een heerlijke herfstvakantie toegewenst!
Jump- in
De activiteiten van Jump zijn inmiddels ook gestart. Deze gaan na de vakantie weer
verder. Het is hierbij wel de bedoeling dat ouders zelf hun kinderen halen en
brengen. Ook als dit in onze “eigen” gymzaal is.

Tot de volgende nieuwsbrief!
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