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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
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 (vervalt)
01-11
Algemene Ouderavond
16-11 en 19-11 Groep 1 t/m 4 vrij
20-11
Surprise avond (groep 1 t/m 4)
26-11
MR vergadering
Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig:
Zo 21 oktober

Djaliza Cloo (4 jaar) – groep 1

Do 25 oktober

Stijn Schook (8 jaar) - groep 4

Vr 26 oktober

Jorne de Bree Wondergem (11 jaar) - groep 8

Ma 29 oktober

Thomas Barkhuis (8 jaar) - groep 5

Wo 31 oktober

Nikki Davids

Za 3 november

Imara de Waal (8 jaar) - groep 4

Zo 4 november

Jolie Heijen (9 jaar) - groep 5

Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………………….. onze leerlingen zijn al flink aan het werk in de buurt
…………………….. met prikstokken en hesjes heeft iedere groep een bepaald gebied
rond de school
…………………….. onze containers ( plastic, papier en rest afval) komen hierdoor
aardig vol
…………………….. maar ja onze buurt ziet er dan wel weer heel schoon uit!
…………………….. dit gaan we het hele schooljaar volhouden! Geweldig!
Directeur afwezig
Meester Fred is donderdag 18 en vrijdag 19 oktober afwezig i.v.m. een
tweedaagse-directie Aves. Zoals u reeds in de nieuwsbrief van Aves heeft gelezen
is dit samen met de directeuren van SCPO. Meester Peter is deze twee dagen
eventueel het aanspreekpunt.

‘Zonneschool’ De Horizon
Wij hebben ons al vanaf vorig schooljaar aangemeld bij het project van
‘Zonneschool’. Uiteindelijk heeft dit meer dan een jaar geduurd voordat de
zonnepanelen worden geplaatst. En nu gaat het dan ook eindelijk gebeuren. In
de herfstvakantie worden op het dak bij de groepen 1/2, 3 en 4 zonnepanelen
geplaatst, in totaal 78 panelen en 1 omvormer. In het kader van duurzaamheid
vinden we dit ook passen binnen het gestarte project afvalscheiding.
Duurzaam onderwijs!
De zonnepanelen zorgen niet alleen voor een besparing op de energielasten,
maar leveren ook een bijdrage aan de verduurzaming van ons schoolgebouw.
De opbrengst van de zonnepanelen wordt door middel van een display
inzichtelijk gemaakt voor iedereen die de school bezoekt.
Daarnaast wordt zonne-energie onderdeel van het onderwijs, iedere
deelnemende school ontvangt namelijk een educatief pakket.
Dit betekent dat we vanaf 3 november starten met dit thema en dit thema
stilzwijgend het gehele schooljaar doorloopt.
De Algemene Ouderavond 01-11-2018
Bij deze nodigen wij alle ouder(-s) ,verzorger(-s) van onze leerlingen uit voor de
eerste algemene ouderavond op donderdag 1 november 2018.
De agenda ziet er als volgt uit:
19.45
20.00
20.05
20.10

uur
uur
uur
uur

20.25 uur
20.35 uur
20.45 uur

22.00 uur

Ontvangst met koffie/ thee in lokaal groep 7/8
Opening
Fred
Mededelingen vanuit Medezeggenschapraad
Coringe
Mededelingen vanuit Activiteitencommissie :
Jaarverslag 2017-2018
Diana
Financieel verslag 2017-2018
Liesbeth
Mededelingen vanuit TSO :
Fred
Financieel verslag 2017-2018
Jessica
Uitleg van programma workshops
Fred
3 workshops van 25 minuten door het team gegeven:
* Kanjertraining voor ouders, leerkrachten, leerlingen
* Duurzaamheid binnen ons onderwijs
* Buitenlessen op De Horizon
Afsluiting van de avond, drankje en hapje aangeboden door AC.

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 24, aflevering 1, thema 3

Verfraaien
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 24, aflevering 1, thema 3
Met Trefwoord werken we van 15 okt. t/m 9 nov. rond het thema
“Verfraaien”.
In de bijlage treft u de ouderbrief aan.

Fruitdagen overgang naar ‘Schoolfruit’
We hebben inmiddels op dinsdag en donderdag fruitdagen ingepland voor de
groepen 3 t/m 8. De leerlingen van groep 1/2 krijgen momenteel elke week
verschillend fruit aangeboden via school. Vanaf 12 november 2018 zijn we
ingeloot om mee te doen met ‘schoolfruit’ voor alle groepen. Dit betekent dat we
dan via een leverancier wekelijks 3 soorten fruit/groente krijgen aangereikt per
week voor alle leerlingen. Dit verdelen we dan over de groepen. Dit project wordt
volledig gesubsidieerd door de Europese Commissie. Twintig weken lang duurt dit
programma en stimuleert kinderen om in de pauze meer fruit/groente te eten.
Bovendien willen we ze ook gezonde eetgewoonten aanleren. We gaan als school
aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding i.c.m. het
lesprogramma ‘Smaaklessen’. Meer informatie vindt u op de website van
schoolfruit. Na die twintig weken verwachten we dat onze leerlingen op de
fruitdagen ( dinsdag en donderdag ) ook zelf het fruit meenemen naar school.
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018

Team, MR en AC wensen ouders en leerlingen een mooie herfstvakantie!
Tot maandag 29 oktober!.
De volgende nieuwsbrief komt donderdag 1 november 2018 uit!

