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Sportdag

Nadat de sportdag een week verplaatst was, heeft vorige week het evenement dan toch
plaats gevonden.
Het was weliswaar een droge dag maar voor sommige kinderen was het wat te koud. Zeker
bij de spellen met water! Ondanks de kou was het een geslaagde dag. Leerkrachten hebben
foto's van de groep op de blog geplaatst.

Vrijwilligers gevraagd

Als school zijn we op zoek naar ouders/verzorgers/ grootouders die het schoolbieb-team en
de groep luizenmoeders willen versterken.
Het schoolbieb-team komt wekelijks in actie. De luizenmoeders komen 5 x op jaarbasis in
actie. De data van de luizencontrole staan in de agenda en zijn steeds in de 2-de week na
een vakantie.
Mocht u interesse hebben, of iemand weten die interesse heeft om vrijwilliger te worden,
neem gerust even contact op met school.

Kinderboekenweek 2022

Op woensdag 5 oktober start we op school met de Kinderboekenweek 2022. Het thema
is Gi-Ga-Groen.
De activiteiten vinden plaats in de periode 5 t/m/14 oktober.
De leerkrachten zijn volop bezig met de voorbereidingen. Meer informatie volgt zo spoedig
mogelijk via SchouderCom.

Talentmiddag
Op vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af en vindt de eerste Talentmiddag
van dit schooljaar plaats. Het een sluit naadloos aan op het ander aan en het thema Gi-gagroen zal goed herkenbaar zijn.
Hou SchouderCom en de blogs van de leerkrachten goed in de gaten. Meer info volgt!

Buurtgezinnen / Steungezinnen

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we
samen.
Daarvoor kunnen Steungezinnen ingezet worden.
Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel
gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin
maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen
iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.
Mocht u daar interesse voor hebben, lees de folder nog eens door die als nieuwsbericht op
28 september jl geplaatst is.

Schoolfruit
Al vanaf de eerste week van het schooljaar wordt wekelijk fruit op school geleverd.
De kinderen hebben al kunnen snoepen van de appels, peren, mango's, tomaten, worteltjes
en 3 soorten meloenen. Op deze manier kunnen we praten over gezonde voeding en hebben
de kinderen extra vitamientjes.

Begin november krijgen we ook schoolzuivel. Meer info volgt!

Studiedag 10 en 11 oktober
Op 10-11 oktober vinden de eerste studiedagen van dit schooljaar plaats.
Uw zoon/dochter heeft die 2 dagen vrij.

