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Landelijke stakingsdag
Zoals het u niet ontgaan kan zijn is er vandaag een
landelijke stakingsdag in het Primair Onderwijs.
Bijna alle basisscholen in Nederland doen hier aan
mee. Wij willen benadrukken dat we niet alleen
staken voor meer salaris, zoals u dat vaak in de media
hoort.
Wij staken vooral door de stijgende werkdruk van de
laatste jaren. Er komt steeds meer op ons af: steeds
meer administratie, steeds meer dingen waar we niet
om hebben gevraagd, maar waarvan de overheid vindt
dat dit moet.
Les geven vinden we allemaal geweldig, werken met
kinderen, daar worden we blij van, maar soms lijkt
het alsof het lesgeven een ondergeschikte rol heeft.
Wij realiseren ons dat onderwijs meer is dan lesgeven
alleen, maar de balans moet meer terug: de juf of
meester moet vooral les geven, en tijd besteden aan
de kinderen.
Hier mag/ moet vandaag aandacht voor zijn.
In deze nieuwsbrief willen wij u uitleggen wat wij
gedaan hebben op deze stakingsdag. Wij hebben er
voor gekozen om de vergadering van dinsdag 10
oktober, die tussen 16.00 en 20.00 uur zou
plaatsvinden,naar vandaag te verplaatsen, zodat we
niet meer op 10 oktober na een hele dag lesgeven,
hoeven te vergaderen.
Met alle leerkrachten zijn we vanmorgen gezamenlijk
gestart en hebben onder andere gepraat over
groepsdoorbrekend onderwijs, over afstemming van
Snappet, het thema van het project dit jaar,onze
nieuwe natuur en techniekmethode Naut en over de
kindgesprekken en Taakspel. Kortom een zeer zinvolle
vergadering!
Vanmiddag zijn we allemaal bezig geweest met de
klassenadministratie.

Kinderboekenweek
We willen alle Top Geheim(voor)lezers hartelijk
bedanken!
We hebben een aantal ouders op bezoek gehad die
prima hebben voor gelezen. Fijn! Morgen gaan we met
alle kinderen nog heerlijk elkaar voorlezen op grote
kussens met prachtige verhalen en ons alvast
verheugen op de boekenmarkt!

Boekenmarkt
Op woensdag 11 oktober organiseren wij weer onze
jaarlijkse boekenmarkt. Heb je thuis nog boeken die
je niet meer wilt lezen, dan mag je ze verkopen
tijdens de boekenmarkt. De boeken hebben een vaste
prijs van 50 cent, 1 euro of 2 euro. Zet alvast de
prijsjes op de boeken en je moet zelf zorgen voor
wisselgeld. De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen
alleen onder begeleiding van een volwassenen de
boeken verkopen. Er is geen begeleiding vanuit school
voor kinderen die boeken (ver-)kopen. De
boekenmarkt start om 12 uur in de aula, maar je mag
vanaf 11.50 uur je boeken alvast klaar leggen. De
boekenmarkt duurt tot 12.30 uur.
Heb je geen boeken om te verkopen, maar wil je wel
graag boeken kopen, dan mag dat natuurlijk ook.
Alleen kinderen die geld mee hebben, mogen om 12
uur (groep 1 t/m 4 alleen onder begeleiding) naar de
aula. Wilt u dan uw kind om 12 uur uit de groep
halen. De leerkracht blijft namelijk met de overige
kinderen in de groep, totdat de school om 12.15 uur
uit gaat.
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Creativiteit op de Groen
Al een paar keer hebben we gevraagd om een aantal
ouders die ons willen helpen met de creativiteit op de
Groen. Tot nu toe hebben twee ouders hier positief
op gereageerd. Helaas is dat echt te weinig voor wat
wij van plan zijn. Wij willen nl aan de slag met een
crea middag voor de kinderen, met als thema:
ERVAREN DOOR DOEN!
De opzet van de Crea middag:
-We willen eens in de drie weken een uur creativiteit,
waar kinderen zich voor in kunnen schrijven.
-Via posters wordt bekend gemaakt waarvoor kinderen
zich kunnen inschrijven.
-We gaan beginnen met techniek/ handvaardigheid en
koken.
Om kleine groepen te krijgen hebben we uw hulp
nodig! Belangrijk dus om te weten of u helpen wilt en
op welke dag dit u zou lukken.
Daarvoor krijgt u volgende week een brief mee om dit
aan te geven.
Wij hopen en rekenen op uw hulp!

Zending
We zijn al enige tijd bezig om te sparen voor: “Een
voor kinderen”: een samenwerking tussen Unicef,
Edukans, het Lilianefonds en het Vergeten Kind. In
een wereld die steeds harder wordt, staan kinderen er
vaak alleen voor. Met “Een voor kinderen” willen we
de kinderen een betere toekomst geven, of ze nou ver
weg wonen of dichtbij. Voor alle klassen is er een
poster gemaakt waarbij ze kunnen sparen voor
verschillende zaken. Bij een bepaald bedrag wordt er
een kruisje gezet en zo zien de kinderen hoeveel ze
gespaard hebben en wat nog nodig is voor
bijvoorbeeld een lespakket met eigen boeken en
schriften, een onbezorgde dag, een warme jas, broek,
muts of sjaal of misschien zelfs een rolstoel voor
kinderen met een handicap.
Op de onderstaande link kunt u hier meer over lezen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v
=7hdZfuJAFIM

KinderRaad

Morgen wordt de nieuwe KinderRaad op een
democratische wijze gekozen. We nemen dan dus
afscheid van onze kanjers van vorig jaar: Esmee, Per,
Britt, Lioz, Wei Jie, en Dounia. We willen ze
nogmaals bedanken voor hun hulp en inzet. We zijn
benieuwd welke kinderen er dit schooljaar in gaan
komen! Samen gaan we er voor onze mooie school
weer het beste van maken.

Schoolfotograaf
Na de herfstvakantie, op donderdag 26 oktober, komt
de fotografe weer foto’s maken van uw kind(eren) en
de klas. Van de kinderen die een broertje of zusje
hebben die nog niet bij ons op school zit, komt er een
intekenlijst te hangen bij de kleuterdeur, waarop u
zich kunt inschrijven als u hier gebruik van wilt
maken. Deze foto’s zullen als eerst rond 8.30 uur
gemaakt worden.
Met de fotografe is afgesproken dat alle broertjes en
zusjes op school automatisch op de foto gaan. Wel
was het verzoek van haar, om door te geven aan de
leerkracht als u hier geen gebruik van wil maken,
zodat er niet onnodig veel foto’s gemaakt worden die
niet afgenomen worden. Alvast bedankt daarvoor.
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