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Kanjers
Afgelopen woensdagmiddag heeft het team van onze school tijdens het
korfbaltoernooi een prima prestatie geleverd door als tweede te
eindigen na een spannende finale. Alle hulde voor de kinderen en de
begeleiding!

Terugblik
De afgelopen weken hebben we een intensieve periode achter de rug
met contacten van school en u als ouders. Startgesprekken hebben we
gevoerd in de week van 17 september en op 1 oktober hebben we de
zakelijke ouderavond met inloop gehad waar veel ouders aanwezig
waren. De startgesprekken zijn goed bezocht door zowel ouders als
kind. Natuurlijk was het even wennen maar over het algemeen werden
de gesprekken als waardevol gezien. Tijdens de inloopavond is er in de
groepen 1, 3 en 8 een korte informatieronde gehouden.
Startgesprekken en informatierondes zijn er allemaal op gericht om
samen – leerkracht en u als ouders – uw kind een optimale
ontwikkeling te geven. De contacten worden volgende week nog verder
versterkt door u de mogelijkheid te bieden bij lessen te kijken. Zie
onderdeel Kijkweek.

Kijkweek
Volgende week staat er voor alle groepen de Kijkweek gepland. Deze
week organiseren we, omdat we u als ouders graag willen betrekken bij
ons onderwijs en u willen laten zien hoe zaken werken op school. We
kunnen daar van alles over vertellen tijdens de informatieavond, maar
het zelf zien en wellicht een beetje ondervinden, zegt zoveel meer dan
er alleen maar iets over horen.
Iedere leerkracht geeft zijn eigen invulling aan deze kijkweek. Houdt
daarom de mail in de gaten, zij geven u informatie over wanneer u
welkom bent om een kijkje te komen nemen.
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ANWB Streetwise
Ook al is het soms wat spannend, vroeg of laat moet elk kind veilig omgaan met het drukke verkeer. De
belangrijkste les? Doen, doen en nog eens doen. Daarom heeft onze school besloten om op maandag 29
oktober deel te nemen aan ANWB Streetwise. Dit is een praktische training in verkeersvaardigheid speciaal
voor kinderen op de basisschool. U krijgt vóór 29 oktober nog de nodige informatie over de dag zelf.
Belangrijk is dat de kinderen van groep 7 en 8 die dag hun fiets meenemen!

Betalingen vrijwillige ouderbijdrage
De 1e incasso van de ouderbijdrage niet omstreeks 4 oktober, maar omstreeks 4 november plaatsvinden,
omdat een groot aantal briefjes nog niet ingeleverd was. Dit geeft de penningmeester van de OR ruimte om
alles in te voeren en u als ouders nog een paar dagen om de briefjes in te leveren.

Overblijf
Graag willen we u wijzen op het volgende. Het komt geregeld voor dat kinderen die geen gebruik maken van
het overblijven tussen de middag al vóór 13.00 uur op het plein komen. De school begint om 13.15 uur en de
kinderen mogen vanaf 13.00 uur het plein op. De leerkrachten hebben dan weer het toezicht op de kinderen
voorafgaande aan de lessen. Het toezicht door de overblijfmoeders wordt erg moeilijk als er kinderen op het
plein aanwezig zijn die geen gebruik maken van opvang tussen de middag!

Kanjerregels
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen:
Week 42: Van elkaars spullen afblijven (leen je wat van mij, dat vind ik goed, maar ik vind dat je het moet
vragen)
Week 43: herfstvakantie
Week 44: Naar elkaar luisteren (wil iemand jou iets zeggen, luister er dan naar; gaat het je vervelen, zeg
het dan tegen hem of haar)
Week 45: We doen elkaar geen pijn (met schelden, liegen, slaan of schoppen gaat de goede sfeer naar de
knoppen)

Aanmelden leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen nu en 1 oktober 2019 4 jaar worden binnenkort aan
te melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende
jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden,
die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak
gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze
maken.

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend!
Lútsen Renema
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Agenda
Kijkweek: 15 t/m 19 oktober
Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober
Maandag 29 oktober: ANWB Streetwise

Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender.
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