oktober 2017

Nieuwe leerlingen op onze school zijn








Luuk Dekker in groep 1/2B
Lars van Lunteren in groep 1/2B
Joas de Groot in groep 1/2/A
Anouk van Ewijk in groep 1/2B
Yara Baars in groep 1/2B
Finn van Verseveld in groep 1/2A
Mila Serné in groep 1/2A

We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school.

Herfstvakantie en vrije dag voor alle leerlingen
De herfstvakantie is van 16 t/m 20 oktober.
Op maandag 23 oktober zijn alle leerlingen ook vrij in verband met een
studiedag van het team. We wensen iedereen een fijne vakantie!

Omgekeerde 10-minutengesprekken
in de eerste week van oktober zijn de 10-miutengesprekken. U heeft hier al een uitnodiging van
gehad. Deze gesprekken zijn met ouders en leerkracht van uw zoon/dochter.
De leerlingen gaan dus NIET mee, die gaan alleen mee bij de 10-miutengesprekken als het over hun
rapport en leerresultaten gaat.
We wensen iedereen fijne gesprekken.

Kinderboekenweek/Open Podium
Op 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Gruwelijk Eng
Op school wordt in alle groepen, extra aandacht besteed aan het lezen van boeken, aan boeken
promoten, aan het lezen van gedichten of korte verhalen enz. We vinden het heel belangrijk dat onze
leerlingen goede boeken lezen. Het vergroot je wereld, neemt je soms mee in je fantasie, geeft je
kennis, laat je soms lachen…en ga zo maar door.
Dus ouders, ga zelf ook lekker lezen met uw kind(eren), zoek een leuk, spannend, mooi, ontroerend
boek!! En Geniet!

We sluiten de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt en een Open Podium.
De boekenmarkt begint om 11.30 uur en duurt tot 12.00 uur (uitloop 12.30).
Het Open Podium begint om 10.30uur voor de groepen 5 t/m8 en voor de groepen 1 t/m4 om
11.00uur.

MR 3 scholen bij elkaar/toekomst
In oktober komen de drie MR-en van drie scholen (Ingen, Ommeren, Lienden) bij elkaar.
We willen in de toekomst de samenwerking tussen deze drie scholen vergroten en
hierbij vinden wij het belangrijk dat ook de drie MR-en op de hoogte zijn van welk beleid er gevoerd
wordt, welke plannen er liggen en waar wensen liggen om de samenwerking te bevorderen. We
gaan op die avond actief aan de slag, om met elkaar punten te verzamelen die dit jaar en de
komende jaren onderwerp van gesprek kunnen zijn.
We houden u op de hoogte van deze bijeenkomsten en mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd
terecht bij een van de ouders of personeelsleden die in onze MR zitten.

Beweegteam op Sterappel
Twee weken geleden is op onze school een beweegteam gestart. Dit team bestaat uit drie personen.
Twee stagiaires van de sportopleiding en 1 medewerker van sportschool Juliёn, die de stagiaires
begeleidt. Dit beweegteam verzorgt alle gymlessen van de groepen 3 t/m 8, maar kijkt ook mee naar
hoe onze leerlingen bewegen in de kleine pauze en na schooltijd. Samen met school gaan zij
gedurende dit schooljaar beleid maken en uitvoeren op het gebied van sport, beweging en gezond
leven. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.
We houden u regelmatig op de hoogte van de activiteiten waar zij zich mee bezig houden en waar
uw kind(eren) aan mee kunnen doen! En wensen het beweegteam en de leerlingen veel sportiviteit!

Hoi ik ben Sander Weijgertze, 21 jaar oud en ik kom uit Varik. Ik volg de opleiding sport- en
bewegingscoördinator niveau 4 op het CIOS in Arnhem. Ik volg de richting BOS (Buurt,
Onderwijs en Sport) en zit nu in het examenjaar. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de
sportschool. Ook ben ik wel eens onder water te vinden dan ben ik aan het duiken in onder
andere ‘de Beldert’ in Zoelen. Ik heb al het een en ander ervaring met het geven van
bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8. Dit deed ik vorig jaar op de Laarhorst in
Arnhem. Dit jaar zijn Tijn en ik vaak te vinden op de Sterappel. We hebben er allebei super
veel zin in en we gaan er een goed jaar van maken!
Met sportieve groet,
Sander Weijgertze

Hoi ik ben Tijn Blokzijl, ik ben 19 jaar en kom uit Heteren. Ik zit in mijn derde jaar van het
CIOS en volg de richting BOS. Veder ben ik actief in de hockeywereld. Zowel spelend als
coachen en training geven. Op vrijdag heb ik mijn eigen hockeyschool voor kinderen van 5
tot 8 jaar oud. Dagelijks ben ik op mijn vereniging aanwezig en ben aan het werk met
kinderen en doe dat met super veel plezier . Zelf heb ik dan ook erg veel zin in deze stage en
om zo snel mogelijk van start te gaan ! Ik zie jullie vanzelf rondlopen op de school.
We gaan er een top tijd van maken !
Met sportieve groet , Tijn Blokzijl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders en verzorgers,

Er zijn soms perioden in het leven, waarbij het financieel iets minder gaat.
Als deze periode langer duurt en je kinderen kunnen niet meedoen met sporten, er is bijna geen geld
om je kinderen een goede maaltijd te geven of kleding voor ze te kopen, er is geen geld om
cadeautjes te kopen voor kinderfeestjes en je kunt geen schoolreisje betalen, dan is het misschien
tijd om aan de bel te trekken bij de Caritas Werkgroep Maurik.
Wij kunnen deze problemen niet oplossen, maar wij kunnen wel proberen u een steuntje in de rug te
geven.
Dit proberen wij te doen door:
- Een luisterend oor te bieden;
- Het geven van een voedselbon / groente-fruitbon, het betalen van schoolreisje, contributie
voor (sport-)vereniging, aankoop kleding of aanschaf van een kinderfiets of een andere
basisbehoefte.
Ook kunnen we met u meekijken of er nog andere instanties zijn, die mogelijk kunnen helpen.
Wilt u hier meer over weten of wilt u graag dat steuntje in de rug, dan kunt u een mailtje sturen met
uw naam, adres en telefoonnummer naar:
Maurik@pciwestbetuwe.nl (www.pciwestbetuwe.nl)
Wij zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen.
Verzoeken en aanvragen worden uiteraard discreet behandeld.
(De Caritas Werkgroep Maurik is verbonden aan de R.K. kerk en helpt een ieder, ongeacht
achtergrond of geloof).

