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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
04-10
Uitgestelde MR vergadering 20.00 uur
08-10 t/m 12-10 Contactweek
10-10
Studiemiddag team ( wordt verplaatst i.v.m. contactweek)
16-10
Afsluiting project Afval
16-10
Teamvergadering Identiteit
17-10
AC vergadering 20.00 uur
18-10 t/m 19-10 Tweedaagse directeuren AVES
22-10- t/m 26-10 Herfstvakantie
30-10
MR vergadering
01-11
Algemene Ouderavond
16-11 en 19-11 Groep 1 t/m 4 vrij
20-11
Surprise avond (groep 1 t/m 4)
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
r 5 oktober

Dennis Gums (10 jaar) - groep 6

Za 6 oktober

Sven Baars (9 jaar) - groep 6

Ma 8 oktober

Vayenn Bredewoud (4 jaar) - groep 1

Wo 10 oktober

Sten Bruijnes (7 jaar) - groep 3

Zo 14 oktober

Lisa van Steen (10 jaar) - groep 7

Di 16 oktober

Annemar de Graaff (10 jaar) - groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
……………………..

in de wandelgangen is al ter oren gekomen dat meester Fred
aan het eind van dit schooljaar met pensioen gaat.
…………………….. helaas heeft hij dan de respectabele leeftijd waarop pensioen
kan worden aangevraagd.
…………………….. hij had nog graag een of twee jaartjes willen blijven werken.
…………………….. nu dan plaats maken voor de volgende generatie directeuren.
………………………. hij maakt het schooljaar af t/m 12-07-2019.

Afvalproject
Dinsdag 2 oktober is ’s middags om 13.15 uur de aftrap geweest voor ons
afvalproject. Leerlingen van groep 8 van drie scholen hebben met veel ritmisch
gevoel op dertig plastic containers de opening verricht. Na wat speeches van
gemeente en HVC medewerkers, heeft Mart Omta, van de Horizon, en meester
Fred en de wethouder ‘Duurzaamheid’ het adoptiecontract ondertekend. Hiermee
geven ze aan dit schooljaar een gebied rond de school wordt schoon gehouden.
Daarna hebben we het lied van de wereldverbeteraars gezongen. Als afsluiting
werd nog een keer ritmisch met de groep afgesloten. In alle groepen volgen nu
lessen m.b.t. het afval scheiden op school en thuis.
In onze gang bij de hoofdingang treft u deze week een tentoonstelling aan. Deze
tentoonstelling is uit het lespakket ‘Recycling’. Kinderen kunnen zien dat ze in de
Derde Wereldlanden hele mooie, ludieke producten maken van kosteloos
materiaal. Kijken of onze leerlingen ook zo creatief zijn met kosteloos materiaal!
Contactweek
In de week van 8 t/m 12 oktober is er gelegenheid om van gedachten te
wisselen over uw kind. Om meer inhoud te geven aan het gesprek zit er in de
bijlage een vragenlijst die we (deels) gaan bespreken. Vanaf afgelopen maandag
hangt de inschrijflijst contactweek bij elke klasdeur.
Directeur en Intern begeleider afwezig
Donderdag 4 oktober is juf Mariska afwezig i.v.m. een studiedag vrijdag 5
oktober in ’t Voorhuys. Daar wordt een masterclass gegeven door Mary Jean
Gallagher.
Op deze dag laat het management van Aves zich inspireren door Mary Jean!
Het gaat over schoolontwikkeling, het leren van leerlingen en hoe scholen het
leren tot een succes kunnen maken.
Hoe krijgen we in deze tijd de leerlingen ‘engaged’ bij hun eigen leerproces?
Wat kunnen leerkrachten doen in hun aanpak in de klas om de leerprestaties te
verbeteren, leren leuker en eigentijdser te maken?
Wat maakt scholen en hun organisatie duurzaam sterker?
Meester Fred is donderdag 4 oktober ook afwezig i.v.m. compensatie van de
tweedaagse-directie j.l. op dinsdag /woensdag! Meester Peter is eventueel het
aanspreekpunt.
TSO vergadering 27-09-2018
In totaal waren 8 ouders aanwezig op deze avond waarvan 6 overblijfouders en
7 gezinnen gebruik maken van de overblijfregeling. Wij hebben een aantal
‘zaken’ besproken onder het genot van een kopje koffie / thee en cake.
 Ouders blijven verantwoordelijk voor het aanmelden c.q. afmelden van
leerlingen voor het overblijven.
 Bij incidentele, vrije dagen ( die niet gepland staan) of tijdens excursies
zijn ouders verantwoordelijk om hun kind af te melden. Betaling loopt
anders gewoon door.
 Overblijfouders die tijdelijk ingezet worden, staan niet in het systeem van
TSO en kunnen de leerlingen niet controleren daarom doet een andere



overblijfouder het. We gaan dit probleem neerleggen bij het bedrijf die
TSO ontwikkeld hebben.
De KCC ( Kas Commissie Controle) vindt nog plaats over de cijfers van
2017-2018 voor de algemene ouderavond.

De Algemene Ouderavond
In overleg met team, activiteitencommissie en TSO coördinator is de datum van
de Algemene Ouderavond verplaatst naar donderdag 1 november2018.
Wilt u dit s.v.p. op de jaarkalender wijzigen? De agenda voor deze avond staat in
de volgende nieuwsbrief 16 oktober. (op dinsdag i.v.m. weer een tweedaagse
directeuren Aves op 18 + 19 oktober)
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 24, aflevering 1, thema 2

Pakken
In het tweede project van Trefwoord werken we van 1-12 okt. rond
het thema “Pakken”.
Je pakt een koekje, je pakt je fiets, je pakte een
euro voor het winkelkarretje. Pakken is duidt op een
heel concrete en fysieke handeling. Het betekent dat
je ergens je hand op legt en – even of
Grijpgrage vingers
voor altijd – tot jouw eigendom maakt.
Jonge kinderen zijn er de hele dag mee
Kijk, zeggen mijn vingers,
bezig: alles pakken, overal de vingers op
mijn grijpgrage vingers.
Dat wil ik hebben,
leggen: van de spiegel op de badkamer tot
dat wordt van mij.
de afstandsbediening… overal
vingerafdrukken. Die kun je schoonmaken,
Ze verlangen zo,
geen probleem… De hele dag ‘pakken’ we iets. Meestal
ze kriebelen,
ze kruipen ernaartoe.
onbewust, heel onschuldig, niets mee aan de hand.
Totdat… iemand het gevoel krijgt dat iets wordt afgepakt.
Een, twee… hebbes!
In de bijlage treft u de ouderbrief aan.

Nu is het van mij,
zegt mijn hand heel blij.
Onderbouw, 2 okt.

