
16 september 2022

Deze InformatieBron heeft een wat andere opzet dan u gewend bent. Dit mede vanwege de
uitkomsten van onze enquête over deze nieuwsbrief. We informeren u hier binnenkort verder over!

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Stagiaires
We hebben in het eerste half jaar ondersteuning van vijf stagiaires. Hier zijn we blij mee! Bij De

Giraffen werkt op maandag en dinsdag Sanne, bij De Leeuwen op dinsdag Lotte, in groep 3 op

maandag en dinsdag Britt, in groep 4 op maandag en dinsdag Nathalja en in groep 7 op donderdag

(en soms op woensdag of vrijdag) Eefke. Veel succes en plezier bij ons!

Hulpouders
We zoeken nog één of twee klassenouders voor groep 4. Ook zoeken we nog een vaste

overblijfkracht voor de donderdag in groep 7 en enkele invaloverblijfkrachten. Belangstellenden

kunnen contact opnemen met juf Nicolle.

Op voeten en fietsen
Wilt u uw kind zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school laten gaan? Dan houden we samen het

bereiken van onze school zo veilig mogelijk. Lukt lopen of fietsen écht niet? Dan doen we een

dringend beroep op u om alleen gebruik te maken van de officiële parkeerplaatsen.

Om goed parkeergedrag te stimuleren, zullen de kinderen van groep 6 in de week van 26 september

rond de breng- en haaltijden, samen met onze conciërge, meneer Jo, of een ander teamlid, groene en

rode kaarten uitdelen. We hopen dat ze alleen groene kaarten hoeven weg te geven!

AGENDA

Dinsdag 20 september: Mad Science Show
Aanstaande dinsdag komen de gekke

professoren van Mad Science op bezoek. Zij

laten de kinderen van de groepen 3 tot en

met 8 dan een aantal flitsende wetenschaps-

en techniekexperimenten zien. De kinderen

krijgen daarna een folder mee over een

naschoolse wetenschaps- en techniekcursus.

Deze cursus bestaat uit zes lessen van een uur bij ons op school. Bij voldoende inschrijvingen start de



cursus op dinsdag 8 november om 15.15 uur. De cursus eindigt dinsdag 13 december. Mocht uw kind

mee willen doen, denkt u er dan aan om uw kind tijdig bij Mad Science in te schrijven?!

Vrijdag 23 september: speelgoedmarkt
Aanstaande vrijdag is weer de jaarlijkse speelgoedmarkt van ons Kindcentrum Maaspoort. De markt

start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur en is op het kunstgrasveldje aan de achterkant van onze

school. Ook opa's, oma's, vrienden en buren zijn welkom om te komen kopen!

De spelregels voor de verkoop:

● uw kind neemt zelf een kleed mee om het speelgoed op uit te stallen

● uw kind mag alleen speelgoed verkopen, dus geen andere spullen!

● uw kind bepaalt zelf de prijs van het speelgoed

● uw kind zorgt zelf voor voldoende wisselgeld

● de opbrengst is voor uw kind zelf

● uw kind neemt na afloop het niet verkochte speelgoed weer mee naar

huis.

We schenken tijdens de speelgoedmarkt gratis koffie, thee en ranja en hebben ook voor iedereen

wat lekkers klaar staan. Bij slecht weer is de speelgoedmarkt in het gebouw van De Merlijn.

Vrijdag 23 september: straatvoetbaltoernooi Pesten Stopt, Respect Begint groep 6 en 7
Op vrijdag 23 september doen twee teams van ons mee aan het straatvoetbaltoernooi Pesten Stopt,

Respect Begint. Een toernooi dat georganiseerd wordt in het kader van de landelijke Week Tegen

Pesten en waarbij kinderen worden beloond voor opvallend sportief en respectvol gedrag. Komt u

onze kanjers van groep 6 en 7 vrijdag aanmoedigen? De locatie is het Gele Plein, naast Kindcentrum

Wijboom. Het toernooi start om 14.15 uur en duurt tot 19.00 uur.

Dinsdag 27 september: schoolreisje groep 1 tot en met 7
De kinderen van de groepen 1 tot en met 7 gaan dinsdag 27 september op schoolreisje! De groepen

1, 2 en 3 gaan naar Hullies, de groepen 4 en 5 naar Billy Bird en de groepen 6 en 7 naar Toverland.

Onderstaand wat praktische informatie:

● We verwachten de kinderen op de gewone tijd op school en vertrekken rond 09.00 uur met de

bus. We vinden het leuk om dan uitgezwaaid te worden!

● Het is de bedoeling dat alle kinderen en begeleiders vanwege de onderlinge herkenning het

Bronshirt dragen. De kinderen en begeleiders doen het shirt vóór vertrek op school aan. De

kinderen ter vervanging van de bovenste laag die ze aan hebben. Na aankomst doen we de shirts

in de klas weer uit, zodat er geen shirts kwijt raken en de Ouderraad (OR) ze meteen kan wassen.

● De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Zij krijgen dit

bij Hullies. We vragen hen wel een (van naam voorziene) tas met schone kleren mee te nemen

voor als de kleren nat worden.

● De kinderen van de groepen 4 en 5 hoeven alleen één of twee tussendoortjes mee. Drinken mag,

maar hoeft niet.

● Voor groep  6 en 7 vragen we u vriendelijk uw kind een gezonde lunch mee te geven, één of twee

tussendoortjes en voldoende drinken.

● De kinderen van de groepen 4 tot en met 7 mogen een snoepje mee, maar graag géén grote

hoeveelheden!

● Is het mooi weer? Dan vragen we u ook om uw kind thuis al met zonnebrandcrème in te smeren.

We nemen van school zonnebrandcrème mee om extra bij te smeren.



● De bussen van de groepen 1 tot en met 3 arriveren ’s middags rond 15.00 uur weer op school. De

groepen 4 en 5 komen rond 16.45 uur aan. De groepen 6 en 7 zijn om circa 18.00 uur weer terug

op school

We zijn voor alle groepen nog op zoek naar enkele hulpouders die mee willen. Mocht u dit leuk

vinden, stuur dan vóór dinsdag 20 september een bericht aan juf Pien. Dan kan zij de beschikbare

plaatsen invullen. Er zijn echter nog maar weinig plaatsen vrij. Dus u aanmelden betekent zeker niet

dat u ook mee kunt. Juf Pien laat woensdag 21 september weten welke ouders er mee kunnen.

Betaling schoolreisje

Als u een doorlopende machtiging heeft afgegeven, wordt de bijdrage voor het schoolreisje

automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u geen doorlopende machtiging heeft afgegeven,

ontvangt u binnenkort van Hester Zuidema, de penningmeester van de oudervereniging, een

betaalverzoek. Mocht u dit niet vóór het schoolreisje ontvangen, dan mag uw kind de 27e gewoon

mee. We gaan er van uit dat u achteraf alsnog betaalt. U hoeft op dit moment dus zelf geen actie te

nemen!

Woensdag 28 september: Nationale Kraanwaterdag
We doen woensdag 28 september mee aan de Nationale

Kraanwaterdag om zo het water drinken van de kinderen te

stimuleren. We ontvangen hiervoor van de organisatie

posters en digitaal lesmateriaal. Hiermee kan elke groep een

eigen activiteit rondom kraanwater doen. Zo is er voor de

groepen 1 tot en met 3 een digitaal prentenboek en voor de

andere groepen bijvoorbeeld een quiz, een creatieve opdracht, een smaaktest, een proefje en het

Kraanwaterdaglied. Verder biedt de organisatie voor de kinderen van de groepen 7 en 8 nog speciale

pollvragen over hun kraanwatergedrag en voor de groepen 4 tot en met 8 een leuke challenge van

Meester Jesper.

Woensdag 28 september: start verkoop Kinderpostzegels
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Kinderpostzegelactie! De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan

vanaf woensdag 28 september hun best doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten

voor kwetsbare kinderen in benarde situaties. Projecten die de kans bieden op een betere toekomst

en een mooie ontwikkeling. Heel veel succes kanjers!

Vrijdag 30 september: van 13.30 uur tot 14.30 inloopmiddag
U bent vrijdag 30 september tussen 13.30 uur en 14.30 uur van harte welkom om een kijkje in de

klas te komen nemen. Uw kind leidt u dan, met behulp van een Kijkwijzer, door de klas. Hierbij laat

uw kind u o.a. de materialen zien die we gebruiken en vertelt het u meer over onze manier van

werken.

De ouders van de groepen 3 tot en met 8 ontvangen voorafgaand aan de inloopmiddag nog een

informatiebrief. Voor de kleuterouders staat alle relevante informatie in het al eerder verstrekte

OuderABC. U vindt hiervan in Schoudercom onder ‘Documenten, algemene schoolinformatie’  ook

een digitale versie.



THEMA’S KOMENDE WEKEN

Trefwoord, methode voor levensbeschouwing
Het thema voor de komende twee weken is nog ‘Zoektocht’.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De onderbouw gaat de komende twee weken aan de slag met het thema ‘Bijdragen een een veilige

en fijne groep’. De bovenbouw gaat werken aan ‘Het creëren van een veilige en fijne groep door

ruimte te geven aan de ander’. Hierbij hoort de bijgaande Kwinkslag ‘De keuze-check’. Geeft u ‘m een

opvallend plekje in huis?

TERUGBLIK OP AFGELOPEN WEKEN

Circusdag ter gelegenheid van 35-jarig jubileum
Wat hadden we vorige week vrijdag een fantastische dag! Het feest begon al de

avond van tevoren met een avondje uit voor alle veertig hulpouders en het

team. Jos Derks van Circus Tadaa! bezorgde ons met veel humor een hilarische,

maar ook nuttige avond, met veel tips om alles de volgende dag veilig en soepel

te laten verlopen. Tussendoor demonstreerde hij per onderdeel wat mogelijke

trucs voor de kinderen, maar hij trakteerde ons ook op de indrukwekkende

trucs die hij zelf beheerste!

Op vrijdag was het zover! Toen mochten alle 200 kinderen in De Schans kennismaken

met de spectaculaire wereld van het circus. Ze startten in twintig groepjes van tien

met o.a. ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en

acrobatieken. Na elke tien minuten werd er gewisseld, tot alle kinderen tien

onderdelen hadden doorlopen. Dit leidde tot stralende gezichtjes, maar ook tot heel

ingespannen koppies.

‘s Middags kozen de kinderen van de groepen 3 tot

en met 8 een onderdeel waarin ze zich specialiseerden. Daarna

gingen ze, onder begeleiding van de hulpouders en de docenten

Jos en Marco van Circus Tadaa!, een act oefenen. De kleuters

gingen toen in alle rust een eigen voorstellinkje voorbereiden.

Tussen het repeteren door werden alle 200 kinderen door 20

hulpouders geschminkt en verkleed. Dus toen om 14.00 uur het

publiek binnenstroomde, waren alle leerlingen er helemaal klaar

voor. Er volgde een prachtige circusvoorstelling met veel applaus.

Iedereen die aan deze onvergetelijke dag heeft bijgedragen nogmaals heel veel dank!

We zetten volgende week ter herinnering aan deze dag nog wat extra foto’s voor u in Schoudercom.

FOTOGALERIJ

Op de volgende pagina onze nieuwe leerlingen! Heel veel plezier bij ons op school!



Volgende InformatieBron vrijdag 30 september 2022


