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Start kinderboekenweek (zie onder),
Kom allemaal op je versierde fiets / kar / skelter / …!!
(Groot-)ouders, buren, belangstellenden, wie komt voorlezen?
Werelddierendag
De Dag van het Onderwijs
Vermoedelijk starten de naschoolse activiteiten
Boekenruil
Klassenshow groep 1/2
Oud papier

Kinderboekenweek
Op 2 oktober is weer de start van de landelijke Kinderboekenweek, het thema is dit jaar “Reis mee”.
Dit jaar staan in het kader van dit thema de voertuigen centraal.
Het lijkt ons leuk om woensdag 2 oktober te starten met een soort versierde fietsen / bolderkar / step /
skelter optocht. Lijkt het jou ook leuk? Kom dan woensdag 2 oktober met je versierde voertuig naar school.
Papa’s, mama’s etc. zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Diezelfde woensdag willen we ook graag een voorleeshalfuurtje (aansluitend aan de opening) organiseren.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren….. dus… wie er zin heeft om te komen voorlezen, meld je aan bij de
leerkracht van het kind bij wie je zou willen voorlezen. U kan vanzelfsprekend zelf het boek uitkiezen en
meenemen.
Kijk alvast in de boekenkast, want we willen in de tweede week een boekenruilbeurs (woensdag 9 oktober)
organiseren! Zijn er boeken die je wilt ruilen, leg ze alvast apart!
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Vrijdag 27 september is in het dorpshuis een kinderkleding- en speelgoedbeurs.
De entree is gratis, iedereen kan hier tussen 18.30 uur en 21.00 uur terecht voor zowel tweedehands als
nieuwe kleding / speelgoed.
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Hoofdluis en krentenbaard
Zou iedereen thuis heel goed willen controleren op luizen / neten en krentenbaard?
Helaas is het nog steeds niet uitgeroeid.
Activiteiten op het plein
Vanaf dinsdag 8 oktober zal om de week van 15:15 uur – 16:30 uur een activiteit plaatsvinden. Tot de
voorjaarsvakantie op de dinsdag, daarna op de woensdag.
De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door Thomas Remmink en Jelmer Tromp.
We hopen dat veel leerlingen hieraan mee zullen gaan doen.
Geen vervanging????
Tijdens het bordoverleg vanmiddag hebben we afgesproken dat we hier nu nog even op de rit zouden zetten
wat de afspraken zijn mocht er geen vervanging zijn bij afwezigheid van een leerkracht:
1. Zodra een leerkracht zich afmeldt (ziek is), wordt dat in het vervangingssysteem gezet. Ook krijgen de
ouders van de betreffende groep een seintje dat de leerkracht afwezig is.
2. Tegelijkertijd gaan de radertjes werken – hoe lossen we dit intern op, wanneer er geen vervanging is?
Hierbij kan gedacht worden aan inzet van locatiecoördinator, Roelienke, Lianne, opsplitsen van de
groep. Dat is echter een tijdelijke oplossing voor maximaal één dag.
a. Er is vervanging: de ouders krijgen hiervan bericht
b. Er is geen vervanging: de ouders krijgen bericht hoe het dan die dag opgelost gaat worden.
3. Is er langer dan één dag geen vervanging, krijgen alle ouders een app en zullen alle groepen – per
toerbeurt – thuis moeten blijven. Welke groep wanneer thuis blijft, zal in die app komen te staan.
Het is absoluut niet de meest gewenste situatie, we willen alle kinderen het onderwijs geven waar ze recht op
hebben, maar helaas staan we nu soms met de rug tegen de muur.
We proberen in alle lagen van de stichting mee te zoeken naar mogelijkheden en hopen dat er structureel
verbetering in de situatie zal gaan komen.
Hierbij hopen we iedereen op de hoogte te hebben gesteld.
Datum wisseling
Op maandagmiddag 29 juni gaan de leerlingen gewoon naar school.
Woensdag 1 juli daarentegen zijn ze vrij.
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