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Maandinfo november 2018
Di. 13 nov.
Do. 22 nov.
Di. 27 nov.

Groepen 7 naar de Uithof
Ouder (kind) gesprekken
Ouder (kind) gesprekken

Trefwoord
Deze periode hebben we het in de Bijbelse verhalen over uiterlijkheden en de vertaling
daarvan in deze tijd. Wij leven in een samenleving waar heel veel wordt uitgegeven aan
cosmetica, reclame, mode, faceliften etc. De komende periode gaan we toewerken naar
kerst, het thema is dit jaar “Ieder kind kan de wereld mooier maken”. In dit thema zoeken
de kinderen naar de betekenis die schoonheid voor mensen kan hebben. Ze stellen daarbij
de vraag in hoeverre een mooie buitenkant kan bijdragen aan het levensgeluk.
Voor alle kinderen is dit een belangrijk onderwerp, meetellen is immers een basisbehoefte
van iedereen, niemand wil vergeten worden.

“SAMEN ONTDEKKEN WE TALENT"
Maandagavond 29 oktober was de startavond van "Samen ontdekken we talent" met ca.
200 ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Het was een geweldige leerzame
avond waarbij veel is gelachen. Professor Hanna Swaab boeide iedereen met herkenbare
situaties en explorerende vragen. Tijdens het drankje na afloop is met enthousiasme
nagepraat en waren er veel complimenten voor de mooie avond. Voor de ouders die zijn
uitgeloot voor de training vanwege de onderzoekssituatie van de Universiteit zullen we
zoals afgesproken aan het eind van het schooljaar nog een avond met Hanna Swaab
organiseren.
Ik wens de ouders die de trainingen kunnen volgen veel plezier met de eerste
huiswerkopdracht.
Wanneer u iets meer wilt weten over "Samen ontdekken we talent" dan kunt u terecht op
de website samenontdekkenwetalent.nl. U kunt ook het filmpje bekijken dat 4 jaar
geleden op onze school is gemaakt tijdens TalentenKracht. (voorloper van het huidige
project)

Schaatsen voor water
Met de Kameleon doen wij dit jaar mee aan
“schaatsen
voor
water”
dit
is
een
inzamelingsactie van Plan Nederland om
kinderen in Ethiopië te helpen met schoon
water. Onze groepen 7 zullen ons op dinsdag
13 november gaan vertegenwoordigen op
schaatsbaan de Uithof. De komende weken
zal duidelijk worden hoe onze kinderen
kunnen mee helpen aan deze actie.
Ook de leerlingenraad denkt hierin mee.
In Nederland komt er schoon water uit de
kraan. We kunnen het drinken, ermee douchen, spelen, koken, de wc doorspoelen en onze
handen wassen. In veel Afrikaanse landen is dat een onvoorstelbare luxe. Vooral meisjes
moeten elke dag uren lopen om water te halen uit een bron ver van hun huis. Ze missen
hierdoor veel tijd op school. En het water dat ze hebben is vaak vervuild. Veel kinderen
worden ziek van het drinken van dit water en kunnen daardoor ook niet naar school. Een
andere reden waarom veel meisjes wegblijven van school is het ontbreken van goede
schooltoiletten met aparte wasruimtes voor meisjes die ongesteld zijn.
Nederlandse basisscholieren kunnen er met hun schaatsprestaties voor zorgen
dat duizenden kinderen straks veilig drinkwater hebben en betere toiletten. Met de
opbrengst zorgt Plan in de regio Amhara op 6 basisscholen voor waterpompen en
watertanks. Voor schoolmeisjes worden aparte toiletblokken gebouwd, met wasruimtes en
een invalidetoilet. Ook richt Plan speciale clubs op waar leerlingen cursussen krijgen over
hygiëne. Ze leren over handen wassen, bacteriën en het gebruik van de toiletten.
Met sportieve groet,
Niko Zuidema

Terugblik op het schooljaar 2017-2018 van de OC en de
MR
Als OC en MR is er teruggekeken op wat we hebben gedaan in het afgelopen schooljaar.
Er is een kascontrole uitgevoerd over de te besteden gelden en de MR heeft de begroting
van het nieuwe schooljaar besproken en goedgekeurd. Alle stukken behorende bij de
terugblik op het schooljaar 2017-2018 zijn vanaf maandag 19 november op te halen in
beide gebouwen (Eikenlaan bij Toos van den Bogert, Heenweg bij juf Linda). Heeft u
vragen over de stukken, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de MR
Claire de Groot.

WIST U DAT DE OUDERCOMMISSIE…






samen met alle leerkrachten heeft besloten om meester en juffen dag voortaan op
beide locaties in combinatie met een zomerfeest te vieren?!
samen met school elk jaar nu dus spetterend gaat afsluiten!
blij is met de opbrengst van de boekenmarkt; maar liefst € 693,- !!
daarmee de schoolbibliotheek op de Eikenlaan gaat uitbreiden en op de Heenweg
het buitenspelmateriaal zal aanvullen. De Heenweg heeft namelijk al een eigen
bibliotheek Westland in het gebouw.
alweer boeken heeft voor de markt van volgend jaar









en de leerkrachten niet altijd alle uitjes kunnen verspreiden over het schooljaar, dit
omdat we vaak afhankelijk zijn van locaties en anderen, hierdoor waren er in
september toevallig heeeel veel uitjes gepland…
namens alle ouders een attentie heeft verzorgd voor de leerkrachten/medewerkers
zonder vaste groep op de dag van de leerkracht (5 oktober) en zij dit erg
waardeerden!
alweer de eerste contacten met Spanje heeft gelegd;)?!
de eerste voorbereidingen voor kerst alweer heeft opgepakt
helaas afscheid heeft genomen van Diana, Lizette, Nicole en Yvonne; bedankt voor
jullie inzet de afgelopen jaren!! En gelukkig weer 4 nieuwe leden welkom mag
heten; Chantal, Elianne, Jerney en Jolande.
altijd blij is met enthousiaste ouders, en u ons altijd mag benaderen!
dus een goede start heeft gemaakt dit nieuwe schooljaar en weer veel zin heeft om
er een leuk jaar van te maken!

Groeten van Chantal, Conny, Elianne, Elizca, Evelien, Jenny, Jerney, Jolande, Linda,
Lisette, Mieke en Nienke

Wanneer u vragen heeft over een van de genoemde zaken of over iets anders, dan bent u
van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Theo Molendijk

