Bijbelverhalen
Week 35; maandag 29 augustus – vrijdag 2 september
Weekthema: “Ontdekken”
Verhalen: Exodus 2; Mozes
Lied: “Mijn God is zo groot…”

Week 36; maandag 5 september – vrijdag 9 september
Weekthema: “Een opdracht …”
Verhalen: Exodus 5 en 6; Mozes
Lied: 456 – “Zegen ons algoede..”

Week 37; maandag 12 september – vrijdag 16 september
Weekthema: “Wie niet horen wil …”
Verhalen: Exodus 7, 8 en 10; Mozes
Lied: “En Mozes was in Egypte land …”

Week 38; maandag 19 september – vrijdag 23 september
Weekthema: “Klaar voor de start…?”
Verhalen: Exodus 12, 13 en 15; Mozes

Nieuw cursusjaar
Met goede moed en nieuwe energie zijn de kinderen en de leerkrachten aan het nieuwe
cursusjaar begonnen. Gelukkig zijn alle kinderen, leerkrachten en ouders gezond en wel van
vakantie terug gekeerd. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Samen hopen we er een fijn
cursusjaar van te maken.
Overblijven
De kinderen en de leerkrachten zijn weer fris van start gegaan. Helaas zijn nog niet alle ouders
weer bij de les. Het begeleiden van het overblijven verloopt, door afwezigheid van de
overblijfouders, nog niet geheel naar wens. Zou u a.u.b. het uitgereikte schema erbij willen nemen
en goed kijken wanneer u aan de beurt bent. Er wordt tenslotte op u gerekend, zeker als er geen
afmelding heeft plaats gevonden. Laten we het positief bekijken met dit mooie weer; vanaf nu
kan het alleen maar beter gaan!

Opmerking: het uitgereikte rooster, voor de onder- en de bovenbouw, staat ook op de website.

Schoolfotograaf

Donderdag 1 september komt de schoolfotograaf om weer mooie
plaatjes te maken. Wij beginnen om 08.30 uur met de foto’s van de
kinderen met hun niet schoolgaande broertje(s) en / of zusje(s).
Het staat u uiteraard vrij om de gemaakte foto’s al dan niet af te
nemen. Zie de bijlage.
Conciërge
Na de zomervakantie is Harrie Prins uit Hollandscheveld als
conciërge bij ons op school met zijn werk begonnen. Harrie zal elke
morgen op school aanwezig zijn om het team en de kinderen te ondersteunen. U zult hem
binnenkort vast ontmoeten. Wij wensen Harrie een goede tijd in ons midden toe.
Jaarkalender / schoolgids
De jaarkalender ligt bij de drukker. Wij hopen u deze kalender, met veel informatie voor dit
cursusjaar, z.s.m. aan te kunnen bieden. De schoolgids, met uitgebreidere informatie, zetten wij
alleen op de website. Mocht u een papieren versie op prijs stellen dan kunt u dit op school
aangeven. Wij melden u wanneer de schoolgids klaar is.
Luizencontrole; herhaalde oproep
De luizencontrole is, de laatste jaren, al een vast onderdeel van het programma geworden.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Jacqueline van Dam. Zij controleerde de haren van
de kinderen minimaal 3 keer per jaar. Wij zijn op zoek naar een paar moeders die deze taak van
haar over willen nemen. U kunt dit aangeven op school.
Sportieve school / schoolplein
De werkgroep sportieve school is volop bezig met het aanpassen van
het schoolterrein. Er zijn inmiddels “doorkruipbuizen” op het
kleuterterrein aangebracht, de panna kooi is verhard, er zijn
hinkelblokken en knikkerkuiltjes gemaakt en er komen meerdere kleine
doeltjes op het sportveld. Als we alles op rij zetten hebben wij aan de
gestelde eisen voor het vignet “gezonde school / sport” voldaan. Een onderdeel is nog
onderbelicht gebleven en dat is de eis dat de kinderen structureel 2 lesuren gymnastiek per
week krijgen. In verband met het ontbrekende busvervoer is het lastig om beide lessen in de
Wenning te laten plaatsvinden. Wij hebben besloten om de tweede gymles te houden op de
vrijdagmiddag. Dat houdt in dat wij elke vrijdagmiddag, voor de groepen 4 t/m 8, een deel van de
creatieve middag inruilen voor sportief bezig zijn op ons eigen terrein. Misschien kunnen de
kinderen er met hun kleding en materiaal rekening mee houden dat zij op vrijdagmiddag naar
buiten gaan om te sporten. Wij bedanken alle ouders die hebben mee geholpen om het plein te
verfraaien, Wat nu nog rest is de administratieve verwerking van alle onderdelen en vragenlijsten
en het aanvragen van het vignet. Dit cursusjaar gaan wij met de gezonde school verder met het
onderdeel “gezonde voeding”. Wordt vervolgd ….

MR / schoolcommissie
De ontstane vacatures in de MR zijn inmiddels ingevuld. Met ingang van dit cursusjaar zijn Mirjan
Jonkman en Anita Braam toegevoegd aan de raad. Wij wensen hen veel plezier en wijsheid toe.

Jantje Beton
U begrijpt dat alle aanpassingen op het speelterrein de nodige
kosten met zich meebrengen. De loterij van Jantje Beton biedt
wat mogelijkheden om de kosten te drukken. De opbrengst van
de verloting is voor de helft voor de school beschikbaar. Doet u
ook dit jaar weer mee als de kinderen, van de groepen 6 t/m 8,
langskomen? De actie start op woensdag 14 september.
Peuterochtend
Ook dit cursusjaar is er, voor de peuters, gelegenheid om
vrijblijvend kennis te maken met de basisschool. Deze wen ochtenden houden wij op
vrijdagmorgen als de kleuters vrij zijn van school. Wij beginnen om 08.45 uur en de bijeenkomst
duurt tot ongeveer 10.00 uur. Voor de ouders is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie / thee. De eerste bijeenkomst is vrijdag 2 september as. In de
jaarkalender staan alle andere data vermeld. Voor de volledigheid hierbij het overzicht; 2

september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 13 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april en 12
mei. Mocht u mensen kennen die belangstelling hebben voor onze school, dan mag u hen namens
ons uitnodigen om kennis te komen maken.

Weerbaarheidstraining
Ook dit cursusjaar willen wij de kinderen van de bovenbouw een weerbaarheidscursus aanbieden.
Het betreft de kinderen van groep 6 / 7. Wij beginnen donderdag 15 september met de eerste
les. Na een tiental lessen volgt de examen les. Nadere informatie volgt via de groepsleerkracht.
Project
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “opa en oma”. Een mooi thema om verder uit te
werken in ons twee jaarlijks project. Binnenkort hoort u meer over de invulling van het project.
De open dag op woensdag 12 oktober is dit jaar voor alle ouders en opa’s en oma’s. Iets om al vast
in uw agenda te schrijven. Heeft u nog leuke ideeën waar wij opa en oma’s bij kunnen betrekking
dan horen wij het graag. Wij komen er op terug.

Oversteek 2016-2017; herhaalde oproep
Hallo Ouders,
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die 20 minuten, even de tijd willen nemen om de kinderen
veilig over te laten steken bij de begraafplaats in Pesse. Je kunt kiezen voor de ochtend of de
middag. Het gaat wel om de veiligheid van onze kinderen.
Henriët van de Zwaag heeft dit vele jaren geregeld, daarvoor
onze hartelijke dank. Ik wil het wel van haar over nemen, maar ik
kan het ook niet alleen, wie zou mij willen helpen? Als het niet
lukt zal er volgend schooljaar, op twee middagen, geen oversteek
meer zijn bij de begraafplaats in Pesse. Als het jou wat lijkt,
mag je mij mailen of bellen of zeg het maar als ik op school ben.
Graag hoor ik van jullie.
Jenny van Eijk
jfvaneijk@kpnplanet.nl
telefoon
0528 241906
06 280 57 237
Opmerking:

De donderdag- en de vrijdagmiddag zijn nog niet ingevuld. Dit
betekent dat er vanaf 1 september op beide middagen geen oversteek bij de begraafplaats meer
is. Wij zullen dit uitgebreid met de kinderen bespreken. Wij vragen u om hier ook aandacht aan
te besteden zodat de kinderen weten hoe hier mee om te gaan.
Informatieavond
De jaarlijkse informatieavond op donderdag 20 september, over ons onderwijs, is dit jaar voor
alle groepen op één avond. Wij zijn druk bezig er een mooi programma van te maken, waarbij wij
rekening houden met de onder-, midden- en bovenbouw. U hoort spoedig meer van ons.
Studiedag

Vrijdag 23 september gaan de collega’s van de onderbouw in overleg hoe het onderwijs in de

onderbouw het best op elkaar kan worden afgestemd en hoe er een duidelijke doorgaande leerlijn
kan worden aangeboden. Op deze studieochtend zijn de kinderen van groep 1, 2 en 3 vrij van
school.
Teamstudie

Maandag 26 september is de eerste studiemiddag voor het team. De kinderen zijn deze middag
vrij van school.

Data


Donderdag 1 september – schoolfotograaf



Vrijdag 2 september – kleuters vrij van school / peuterochtend



Maandag 5 september – schoolcommissie / MR



Woensdag 14 september – start actie Jantje Beton



Donderdag 15 september – start weerbaarheidstraining groep 6 / 7



Dinsdag 20 september – informatieavond voor alle groepen



Vrijdag 23 september – studiedag voor groep 1, 2 en 3; deze groepen zijn vrij



Maandag 26 september – studiemiddag team; alle kinderen zijn vrijdag



Donderdag 6 oktober – start Kinderboekenweek met thema “opa en oma”

