Nieuwsbrief 7 september 2018
Verkiezingen Kinderraad
De Kinderraad van vorig schooljaar is deze week nog één keer bij elkaar geweest. We hebben
gesproken over de verkiezingen voor de nieuwe Kinderraad en de presentatie die de huidige
Kinderraadleden daarover in de verschillende groepen gaan houden. Graag bedanken wij Twan,
Lieke, Guus, Senn, Koen, Catootje, Nienke en Carlijn voor hun enthousiaste en positieve bijdrage in
de Kinderraad in het afgelopen schooljaar. We zijn benieuwd wie jullie opvolgers worden.
De komende weken kunnen kinderen middels een korte presentatie aangeven waarom zij hun
mentorgroep in de Kinderraad zouden willen vertegenwoordigen. Na verkiezingen in elke groep 5
t/m 8 zal dan op vrijdag 5 oktober duidelijk zijn wie er dit schooljaar in de Kinderraad zullen zitten.

Informatieavond groep 8
Dinsdag 18 september is de informatieavond voor alle ouders van de kinderen in groep 8. We
vertellen deze avond het een en ander over het voortgezet onderwijs en lichten de wijze waarop wij
tot een advies voor het VO komen toe. Ook zullen we informatie geven over o.a. het kamp in groep 8
en de afscheidsavond. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie/thee en om 19.45 uur zullen wij
starten met de presentatie.

Vanuit de OR
Reshare inzameling
Op 10 en 11 oktober is weer de inzameling van kleding en textiel.
Wellicht hebben jullie bij het opruimen van de kledingkasten ook
kleding die jullie niet meer willen gebruiken. Willen jullie deze kleding
dan voor ons bewaren? Op woensdag 10 oktober tussen 18.00 uur en 18.30 uur en op donderdag 11
oktober tot 9.00 uur kunnen de kledingzakken op school worden ingeleverd. Helpen jullie mee om er
een mooie opbrengst van te maken? Deze opbrengst zullen wij het komende jaar weer gebruiken om
leuke activiteiten voor jullie kind(eren) te organiseren.

AVG en adreslijsten
Denken jullie nog aan het inleveren van de toestemmingsverklaring wanneer je dat nog niet gedaan
hebt? Alvast bedankt!

Cursus Computertypen/Word/PowerPoint Gulden Loon
Voor de zomervakantie hebben de kinderen die nu in de
bovenbouw zitten een folder van Gulden Loon meegekregen over
de cursus Computertypen, die zij aanbieden. Zie de afbeelding
hiernaast.
Van onze school is een aantal kinderen aangemeld en Gulden Loon
is daarom van plan met een cursusgroep te starten op Los Hoes. Dat
betekent dat waarschijnlijk vanaf maandag 17 september er 19
lessen worden gegeven in onze school. De lessen starten om 15.45
uur in een leerpaleis in de BB.
Er kunnen nog kinderen worden aangemeld om bij deze
cursusgroep aan te sluiten.
Heb je interesse, dan kun je op kantoor de folder ophalen voor
meer informatie. Een snelle aanmelding is dan gewenst.

Vanuit de OB
Kookworkshop

Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar (groot)ouders die een
kookworkshop willen verzorgen voor de kleuters. De nieuwe lijst voor de
kookworkshops hangt in de hal op het white bord.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Alice.

Voorstelling in Theater De Kappen
Op donderdag 27 september bezoeken de kinderen van de groepen 1 en 2 de voorstelling ‘Eng?!’.
We zoeken chauffeurs om ons naar het theater te vervoeren.
De mentorgroepen van Erna en Johanne en José vertrekken om 9.10 uur bij school en de
mentorgroepen van Esther en Sabrina en Alice vertrekken om 10.40 uur. De inschrijflijsten liggen bij
de mentorgroep.
Begeleidende ouders mogen mee naar de voorstelling. Jongere broertjes/zusjes kunnen helaas niet
mee.

Vanuit de BB
De kinderen van de groepen 7 hebben vandaag een bezoek gebracht aan de Pancratiuskerk. De
kinderen van groep 8 zijn naar de Protestantse kerk aan de Jhr. Von Heijdenstraat geweest. De
bezoeken vonden plaats in het kader van de Open Monumentendag. Het waren interessante
excursies, waarin de kinderen veel interessante informatie hebben gekregen.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Muziekmiddag georganiseerd door de Wijkraad Hassinkbrink op 22 sept. 2018

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)

18-09
19-09
28-09
01-10
02-10
09-10
10-10
11-10
17-10
18-10
22-10 t/m 26-10

Informatieavond groep 8; inloop vanaf 19.30 uur; start 19.45 uur
MR
Studiedag: kinderen vrij!
Inloopavond gr. 1 t/m 8 18.00 uur tot 9.30 uur
OR
Kinderraad
Reshare inzameling 18.00 uur tot 18.30 uur
Reshare inzameling tot 9.00 uur
Studiedag Stichting Keender: kinderen vrij!
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
Herfstvakantie

