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Nieuw leven
Op 13 september jl. is Timo Pieter geboren.
Timo is de zoon van juf Mirjam de Ruiter en haar man Pieter en het broertje van Laura
en Jordi.

Ze schrijven:
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Het is een mooi bericht en met allen gaat
het goed.
Wij feliciteren de trotse ouders met hun
zoon en Laura & Jordi met hun broertje.

Schoolfonds
Volgende week ontvangt u de nota voor betaling van het schoolfonds 2016-2017. De
meeste zaken worden bekostigd door de overheid. Hiervoor wordt per jaar op basis
van het leerlingaantal een budget beschikbaar gesteld. Dat wordt gebruikt voor de
aanschaf van leer- en hulpmiddelen, meubilair, onderhoud van het gebouw,
administratie en personeel. Daarnaast zijn er
uitgaven die niet door de overheid worden
betaald. Die uitgaven worden gedaan voor
de extra activiteiten die we voor de kinderen
organiseren (o.a. vieringen, schoolreisjes,
sport- en speldagen). Voor de bekostiging
hiervan vraagt het bestuur een vrijwillige
bijdrage van alle ouders/verzorgers. We
hopen dat u die bijdrage voor de extra’s vlot
wilt betalen. Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw medewerking.
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Kinderboekenweek 2016 – voor altijd jong!
Op 5 oktober 2016 start de Kinderboekenweek
met als thema: ‘Voor altijd jong’.
We openen de Kinderboekenweek op die dag
feestelijk op het schoolplein om 8.30 uur.
In het kader van het thema zijn alle opa’s, oma’s,
ooms, tantes, buurvrouwen, buurmannen - maar
natuurlijk ook vaders, moeders en andere
belangstellenden - van harte uitgenodigd om dit
feestje met ons mee te beleven!
www.kinderboekenweek.nl
Wil je liedje zingen of het dansje oefenen? Klik
dan hier:
http://www.schoolbordportaal.nl/voor-altijd-jongkinderen-voor-kinderen-kinderboekenweek-2016.html#dansinstructie
Oproep voor nog meer Leesplezier:
Na de vakantie zijn de eerste stappen weer gezet in onze eigen mediatheek, onder
begeleiding van onze hulpouders. Heel fijn! De eerste boeken zijn alweer geleend, met
enthousiasme gelezen en weer geruild.
Onze collectie kan nog steeds uitbreiding gebruiken: hoe meer keus, hoe meer
leesplezier!
Wilt u ons helpen? Misschien
heeft u thuis boeken van de serie
Leesleeuw waar uw kind te groot
voor is geworden maar die nog
wel ‘actueel’ en aansprekend
zijn?
We zijn er op school heel erg blij
mee!
Ook de serie ‘dit lees ik’ van
uitgeverij Kluitman, voor kinderen
die pas kunnen lezen, is zeer
welkom!
Tijdens de Kinderboekenweek is er weer een schoolbieb-actie
bij de Bruna die we graag onder uw aandacht brengen:
Mocht u van plan zijn tijdens de actieperiode een kinderboek te kopen bij Bruna, geeft
u dan de kassabon mee aan uw kind? Zo kunnen we de schoolbibliotheek uitbreiden
voor nog meer leesplezier!
Zo werkt het:


Ouders kopen een kinderboek bij Bruna (in de winkel of op bruna.nl) en leveren de
kassabon(nen) in op school.
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De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober
2016.



De verzamelde kassabonnen kan de school t/m 20 november 2016 inleveren bij een
Bruna-vestiging.



Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.



De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

https://www.bruna.nl/schoolbieb
Doet u mee?

Inloggegevens Basisonline vergeten?
Bent u de inloggegevens van Basisonline vergeten, dan kunt u inloggen met uw
gebruikersnaam (uw e-mailadres) en vervolgens klikt u op de regel “Wachtwoord
vergeten?”. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord op uw e-mail.

4

Agenda 2016-2017
(Deze agenda staat ook op de website vermeld – vaak met extra informatie per
activiteit – met alle activiteiten voor het hele schooljaar)
23-09: Tussendoortje 3
26-09: 13.00 uur inloop 2
04-10: groep 8a gastles Prinsentuin College Andel – vertrek 8.00 uur
05-10: 08.30 uur start Kinderboekenweek “opa’s en oma’s – voor altijd jong”
05-10: 20.00 uur vergadering bestuur
07-10: Tussendoortje 4
11-10: groep 8b gastles Prinsentuin College Andel – vertrek 8.00 uur
14-10: afspraken oudergesprekken Spreekmiddag/-avond groepen 1 t/m 5 mee naar
huis
17-10 t/m 21-10: herfstvakantie
26-10: Spreekmiddag/-avond groepen 1 t/m 5 - gesprekken op afspraak, tevens
Spreekuur van bestuur (19.30-20.30 uur)
28-10: hoofdluiscontrole
28-10: Tussendoortje 5
31-10: 13.00 uur inloop 3
04-11: sponsorloop
06-11: 17.00 uur jaarlijkse schoolkerkdienst in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk
09-11: 19.30 uur vergadering bestuur en 20.00 uur vergadering MR - eerst apart en
daarna gezamenlijk
11-11: Tussendoortje 6
14 t/m 25-11: groep 6 werkt aan het cultuurproject ‘De Middeleeuwse Stad’
16-11: Voorleeswedstrijd in het Woerkums Literair Café. Hier wordt de
'Voorleeskampioen van Altena' gekozen. Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.
21-11:19.30 uur Informatieavond Voortgezet onderwijs voor groep 8 op de
Burgemeester Verschoorschool.
25-11: Tussendoortje 7
28-11: 13.00 uur inloop 4
05-12: Sinterklaasfeest alle groepen. Vrije middag voor groep 2, de schooltijden voor
alle andere groepen zijn ongewijzigd.
07-12: 20.00 uur vergadering bestuur
09-12: Tussendoortje 8
19-12: 13.00 uur inloop 5
22-12: vrije middag groepen 1 en 2 i.v.m. het Kerstfeest.
18.30-19.30 uur Kerstfeest in alle groepen (de groepen 1 en 2 vieren het
Kerstfeest in de Ontmoetingskerk), daarna afsluiting buiten op het grote
plein met samenzang
23-12: Tussendoortje 9
23-12: vrije middag voor alle groepen
26-12-2016 t/m 06-01-2017: kerstvakantie
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