Opheusden, 12 september 2019

nieuwsbrief nummer 2

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
We zijn inmiddels alweer ruim een week geleden gestart. Hopelijk heeft uw kind het goed naar
haar/zijn zin bij de nieuwe meester of juf.
Alle klassen zijn goed gestart en wij gaan vol vertrouwen en in afhankelijk van De Heere het
nieuwe schooljaar tegemoet.
Als u vragen heeft of zich zorgen maakt om uw kind, neem dan gerust contact op met de
leerkracht.
Informatieboekjes
Op 20 september krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een informatieboekje mee naar huis over
het reilen en zeilen in de groepen.
Voor de groepen 1 en 2 is er een informatieavond op 23 september van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Ouderhulp
In de bijlage zit een brief voor ouderhulp. Zonder uw hulp kunnen een aantal activiteiten niet
doorgaan. Daarom verspreiden we elk jaar een lijst met activiteiten waarvoor u zich op kunt geven.
Als de lijst is ingevuld, kan deze worden meegegeven naar school en bij de juf of meester worden
ingeleverd. We stellen uw hulp zeer op prijs! De brief wordt deze week ook op papier meegegeven
met de kinderen.
Dicteerooster 1e helft 2019-2020
Hieronder vindt u het dicteerooster voor de eerste helft van het schooljaar. De kinderen van groep
4 t/m 8 krijgen binnenkort het eerste woordpakket mee naar huis. Ook kan er met BLOON worden
geoefend. De kinderen krijgen hiervoor een wachtwoord mee van de meester of juf.
Dicteerooster groep 4 t/m 8
Welk woordpakket?
Woordpakket 1
Woordpakket 2
Parkeerweekdictee 1
Woordpakket 3
Woordpakket 4

Datum:
Dinsdag 1 oktober 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 12 november 2019
Dinsdag 10 december 2019
Dinsdag 28 januari 2020

Groep 3
Groep 3 is op DV 28-10 's middags vrij i.v.m. de leerlingbespreking. Dat geldt dus ook voor de
groep 3 leerlingen uit de combinatieklas 3/4. De leerlingen van groep 4 moeten dan wel gewoon
naar school. Deze datum staat niet in de schoolgids. Excuses hiervoor!
Dat geldt ook voor het schoolreisje op 24 september. Dan is groep 3 ook vrij.
Jaarmarkt
De jaarmarktcommissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarmarkt. We zijn
op zoek naar kleine (1 euro) cadeautjes voor volwassenen en kinderen.
Dit mag worden ingeleverd bij de eigen meester of juf. Geeft u liever een vast bedrag dan kan dit
natuurlijk ook.
Ook zijn we op zoek naar ouders die achter de kraam willen staan. U kunt uzelf opgeven bij Yvette
Arends: arjan.arends@online.nl

Maandag opnieuw luizencontrole
Omdat er na de vakantie bij een enkele leerling hoofdluis is gevonden, willen we a.s. maandag
opnieuw luizencontrole houden. Wilt u zelf uw kind ook goed controleren op hoofdluis?
Een dringend verzoek van de luizenmoeders om geen vlechten in te doen a.s. maandag. Anders
gaat het teveel tijd kosten. Het is ook fijn als de kinderen met gewassen haren op school komen.
Bedankt voor uw medewerking!
Schoolreisje
Op dinsdag 24 september gaan we het schoolreisjes van vorig jaar inhalen.
Binnenkort volgt er nog een brief.
De leerlingen die zijn blijven zitten in groep 3 gaan mee met groep 4 naar het dolfinarium en de
leerlingen die zijn blijven zitten in groep 6 gaan met groep 7 mee naar het Archeon en Avifauna.
De leerlingen van groep 3 zijn die dag vrij. De kleuters gaan gewoon naar school.
Overblijfmoeders gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfmoeders. Aanmelden of informatie vragen kan via Erika
Mauritz: 06-17266540
Kom op de kwekerij
Op zaterdag 28 september is er een open dag voor de boomkwekerij. Zie de folder voor meer
informatie.
Overboord
Ik vind het leuk om te melden dat er afgelopen zaterdag weer een kinderboek van mij is
uitgekomen bij uitgeverij Den Hertog.
‘Overboord’ gaat over een Syrische jongen die met zijn ouders naar Nederland is gevlucht.
Dit boek heb ik in 2017/2018 geschreven. De groep 8 die ik destijds had heeft me geholpen met
het uitdenken van het verhaal. Ook hebben ze alle hoofdstukken meegelezen. Als beloning heb ik
al hun voornamen in het boek verwerkt.
Het boek is geschikt voor kinderen vanaf groep 6.
Net als ‘Onder Vuur’ willen we dit boek op school verkopen. De opbrengst is dan voor de school en
hoort bij de jaarmarktopbrengst.
Iedereen die een boek wil kopen, kan dat bij mij doen.
Het boek kost € 9,90
Belangrijke data tot de herfstvakantie
16 september - luizencontrole
18 september - korfbaltoernooi
23 september - informatieavond groep 1 en groep 2. (19:00 – 20:00)
24 september - schoolreisje groep 4 t/m 8 (groep 3 vrij)
30 september - kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team
10 oktober - ouderavond voor alle ouders
16 en 17 oktober - contactavond groep 3 t/m 7
21 t/m 25 oktober - herfstvakantie
28 oktober - groep 3 ‘s middags vrij
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

