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Geachte ouders/verzorgers,
In de weken voor de herfstvakantie hebben we van alles en nog wat
meegemaakt. We kijken met veel plezier terug op een mooie
Kinderboekenweek en de afsluiting daarvan was echt een feest! Heel gezellig
met jong en oud door elkaar en ook mooi om te zien dat er zo veel boeken
weer zijn verkocht: het ging tenslotte om het lezen.
We hebben voor de vakantie ook oudervertelgesprekken gehad. Die hebben
wij als heel zinvol hebben ervaren, wij hopen u ook. In principe zijn de
volgende gesprekken nu weer in februari. Dat duurt nog best een tijdje, dus
als u in de tussentijd vragen of zorgen heeft of misschien feedback heeft:
kom dan a.u.b.! Met elkaar zorgen we voor de kinderen en dan is er in
sommige situaties (letterlijk) geen tijd te verliezen.
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Groep 7/8b en 8a volgen een techniekles bij ‘t Gilde
De laatste jaren gaat groep 8 voor een leuke en leerzame techniekles naar ‘t Gilde. Op maandagmiddag 24
oktober zal groep 7/8b naar ‘t Gilde gaan en op maandagmiddag 31 oktober groep 8a.
Beide groepen zullen tussen de middag in de klas overblijven. De kinderen moeten dus een lunchpakketje
meenemen. De rijders zijn inmiddels geregeld. Om 15.15 uur zullen de kinderen weer terug zijn bij school.
Nieuw kleuterthema: Waar woon ik?
In de komende weken gaan wij werken/spelen/leren over het thema: “Waar woon ik?”
Wij gaan het hebben over (ver)huizen, bouwen, het interieur en over de behuizing van dieren.
Wilt u met ons meewerken door:
Uw kind een foto mee te geven van uw eigen huis
Uw kind een melkpak mee te geven (1 liter)
Uw kind spullen mee te geven over het thema, bijv. gereedschap, bouwtekeningen, werkkleding,
materialen voor de bouwwinkel, enz.
Alvast bedankt!
NB aanstaande donderdag gaan wij starten met de gymlessen. Heeft u al gymschoenen meegenomen naar
school? (graag voorzien van een naam en in een tas)
Studiedag
Woensdag 26 oktober a.s. hebben de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 een studieochtend. Alle leerlingen
van deze groepen zijn deze ochtend vrij.

Schilouders gezocht
Vanaf 7 november gaan we weer starten met schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen alle
kinderen dan gratis schoolfruit. Het schillen van sommige fruitsoorten neemt veel tijd in beslag, daarom zouden
we net als vorig jaar heel graag een aantal ouders van groep 1 en 2 willen vragen om fruit te schillen. Wie zich
hiervoor wil aanmelden, kan dit bij de leerkrachten van groep 1 en 2 doen.
Kick-off GiGa
Vandaag is de Kick Off van GiGa (Giessenlanden inspireert, Giessenlanden Activeert) voor OBS GiessenOudekerk, OBS Het Tweespan en voor onze school hier in de gymzaal van Giessenburg. De activiteiten zouden
in de speeltuin plaatsvinden, maar vanwege het gure en natte weer is besloten binnen te sporten De
sportconsulenten zullen zich vandaag aan de kinderen voorstellen en allerlei leuke activiteiten voor hen
organiseren. Hierbij de tijden:
10.00-11.00 uur: groep 6a, 7a, 7b/8b en 8a
13.00-14.00 uur: groep 3a, 3b/4b, 4a, 5a en 5b/6b
14.10-14.40 groep 1a en 2a
14.40-15.10 uur: groep 1b/2b
De kinderen van groep 1b/2b mogen vanmiddag bij de sporthal worden opgehaald! Het belooft een leuke en
sportieve dag te worden.
Krentenbaard
In de afgelopen tijd hebben we van een aantal kinderen gehoord dat ze last hadden van krentenbaard. De
meesten van u zullen dit kennen van plekjes in het gezicht. Wat minder bekend is dat het op elke plek van het
lichaam kan voorkomen, daardoor wordt het minder snel herkend. Eenmaal herkend, kan het m.b.v. medicatie
weer snel genezen. Krentenbaard kan besmettelijk zijn. Via de volgende link komt u op de site van RIVM en
leest u meer over wanneer het nog besmettelijk is, wat u kunt doen, etc. Kinderen met krentenbaard mogen, als
ze zich goed voelen, gewoon naar school. Meld het wel even aan de leerkracht.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI
_standaarden/ISI_Krentenbaard_impetigo
Nieuw bestuurslid stelt zich voor
Beste ouders,
Onlangs ben ik lid geworden van het bestuur van de vereniging van de school en
wil me daarom nog even aan u voorstellen. Mijn naam is Nico Aalbers, ben
getrouwd met Annemieke en heb 2 zoons: Luuk, 5 jaar oud en leerling van groep
2A en Florian, 2 maanden oud.
Ik werk als financieel manager bij een bedrijf in postverwerkingsapparatuur en
online communicatie. Het bestuur van de school komt ongeveer een keer per
maand samen om lopende zaken te bespreken. Mijn taken binnen het bestuur
zullen voornamelijk van financiële aard zijn. Op school komt u mij meestal op
woensdag tegen, wanneer ik Luuk haal of breng.
Dus wellicht tot dan!
Deuren
Wilt u a.u.b. de buitendeuren sluiten als u de school verlaat? Zeker nu het weer kouder gaat worden, scheelt
dat een hoop warmte.
Controle hoofdluis
A.s. dinsdag is er weer hoofdluiscontrole. Het zou fijn zijn als u thuis alvast eens controleert of er ongewenste
gasten in de haren van uw kinderen bevinden. Mocht u iets vinden, wilt u dit dan a.u.b. direct aan school
doorgeven? Voor uw eigen kind en voor de ander! Alvast bedankt!

Dorpskamer
Donderdag 27 oktober is er weer schaakles in de Dorpskamer voor leerlingen van groep 5 t/m 8. De schaakles is
van 18.45 tot 19.45 uur. Kom je ook?
Dankdag
Welke ouders willen op dankdag (2 november) oppassen of klaar over zijn? A.u.b. opgeven bij Alice Stolk
tulliep@hotmail.com
Muzikanten
De muzikanten die meewerken op dankdag oefenen woensdag om 12.30 uur en vrijdag om 15.15 uur.
Algemeen
Wilt u de bekers en bakjes voorzien van namen?
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 88,05
Leefstijlthema groep 1-8
Praten en luisteren
Thema kleuters:
Thema groep 1: Waar woon ik
groep 2: Waar woon ik
Afwezig
Maandag: Meester Milan Maurer
Woensdag: Juf Dirja Schakel, inval juf Marja
Verhoef
Vrijdag: Juf Lisette Boon, Juf Jolanda Hakkesteegt,
inval juf Marianne Rietveld

Deze week leren we:
Psalm 8: 3
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
Kinderboekenweek

