Informatiebrief voor ouders
Beste ouders en verzorgers,
Bij deze wil ik u weer informeren over de lopende zaken op school. Bij aanvang van elk nieuw thema
ontvangt u een informatiebrief als deze. Natuurlijk wordt er tussendoor ook naar u gecommuniceerd
via e-mail en natuurlijk Klasbord.
Bent u nog niet aangemeld bij Klasbord? Meld dit dan even bij de leerkracht.

Nieuwe leerlingen
Gilles Donkers was na de zomer gestart op basisschool de Driesprong in groep 7. Omdat hij de fijne
sfeer op onze school (en natuurlijk de kinderen) miste is hij 25 september weer terug gekomen. We
zijn blij dat hij weer terug is!
In de peutergroep starten Lynn Plugge (3 oktober) en Summer Lam (november).

Schoolfotograaf
Woensdag 4 oktober is de schoolfotograaf op school vanaf 9.30 uur. Wilt u graag een broer-zusfoto
met een kind dat niet bij ons op school zit, dan kan dit om 12.30 uur. De overige broer-zusfoto’s
worden onder schooltijd gemaakt. De achtergrond dit jaar is lichtblauw. Wellicht iets om rekening te
houden met de keuze van de kleding.

Staking
Zoals u al heeft kunnen lezen, staakt het onderwijs op donderdag 5
oktober. De kinderen hebben dan geen les. U moet zelf opvang voor
uw kind verzorgen. De school is dan dicht.

Thema Lekker Spannend
Dinsdagmiddag is de opening van het thema ‘Lekker
Spannend’. In de kalender staat de opening op
woensdag 4 oktober. In verband met de
schoolfotograaf die dan komt, hebben we besloten de
opening iets te vervroegen. Het team zal de opening
verzorgen met een spannend toneelstuk over ‘Foeksia,
de miniheks’.
Tijdens dit thema richten we ons o.a. op de
kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Nadruk ligt tijdens
dit thema op boeken, literatuur, gedichten enzovoorts.
We maken het natuurlijk ‘Lekker Spannend’!

Talentenuur
Deze keer zijn er weer 5 weken workshops. We starten op 11 oktober, omdat op 4 oktober de
schoolfotograaf komt. De workshops zijn op 11 oktober, 25 oktober, 1 november, 8 november en 15
november.
De kinderen uit groep 3-8 hebben vandaag (2 oktober) kunnen kiezen uit onderstaande workshops.
Zij hebben deze workshop 5 weken achter elkaar. De kinderen van groep 1 en 2 doen allemaal mee
met de activiteit ‘Buitenspel’
1) Buitenspelen
Jullie gaan lekker lang buiten spelen. Er is keuze uit
allerlei spelmateriaal. Weer of geen weer, we gaan zo
vaak mogelijk lekker naar buiten. Zorg dus voor kleding
die vies mag worden en laarzen en een regenjas bij
slecht weer.
Groep 1-4 (geen maximum)
2) Handwerken (Groep 5-8)
Deze periode gaan we aan de slag met breinaalden.
Altijd al willen leren breien? Schrijf je nu in!
Groep 5-8 (maximaal 6 kinderen)

3) Zentangle
Een Zentangle is een pentekening die heel ingewikkeld
oogt, maar makkelijk te maken is. De complexe
patronen ontstaan lijn voor lijn, haast vanzelf.
Bezig zijn met Zentangle geeft rust en bevordert je
concentratie, met kleine kunstwerkjes als resultaat.
Nieuwsgierig? Schrijf je dan in voor Zentangle.
Groep 3-8.
Afhankelijk van de leeftijd maken we een groep
kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
(maximaal 8 kinderen)
4) Schaduwspel
Wil je weten hoe je een schaduwspel op doek kunt
maken? Hoe je van toneel en drama? Schrijf je dan in
voor deze workshop!
Groep 3-8.
Afhankelijk van de leeftijd maken we een groep
kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
(maximaal 8 kinderen)
5) Lekker spannend aan de slag met waskrijt en
klei.
Wil je spannende dingen tekenen en maken? Vind je
het leuk om goed te leren werken met waskrijt en klei.
Schrijf je dan in voor deze workshop en maak
kunstwerkjes waar iedereen bang van wordt!
Groep 4 – 8 (Maximaal 6 kinderen)
Gynzykids
We zijn na de zomer gestart met Gynzykids bij rekenen. Helaas zijn
de tablets pas een week geleden bezorgd en komen de
beschermhoezen pas deze week. We hebben tot nu toe gebruikt gemaakt van de systemen die in de
school aanwezig waren en laptops en tablets van juffen. We hopen vanaf donderdag op de nieuwe
systemen aan de slag te kunnen. Elk kind krijgt dan een eigen tablet waar hij of zij altijd gebruik van
kan maken.
Er zijn de afgelopen periode wat problemen geweest met de WIFI-verbinding. Het systeem is geschikt
voor 250 draadloze systemen, helaas bleek de Firewall op de server het allemaal niet aan te kunnen.
De WIFI viel daardoor regelmatig weg. Hier wordt aan gewerkt en we hopen dit snel op orde te
hebben.

Gitaarles
Dinsdag 12 september is meester Mitchel gestart met een introductiecursus
gitaarles. Op school zijn kindergitaren aanwezig, deze mogen de kinderen
gedurende de cursus op school gebruiken. Op dinsdag 7 november start een
nieuwe introductiecursus. Hier kunnen maximaal 4 kinderen aan deelnemen,
zij krijgen 30 minuten les van 15.10 tot 15.40 uur. De cursus duurt 6 weken en
kost €15. We hebben de afgelopen periode ontdekt dat het prettiger is als
Mitchel zich op één groepje kan richten en hier net wat meer tijd voor heeft.
Kinderen die al hebben deelgenomen aan de introductiecursus kunnen zich nog een keer opgeven
voor een tweede cursus tegen dezelfde vergoeding. Zij krijgen dan les van 16 – 16.30 uur of van
16.30 – 17.00 uur. Zij worden ingepland op leeftijd en/of niveau. Mitchel verzorgt tijdens de lessen
geen opvang. Kinderen zijn welkom op school tijdens de les die zij volgen.
De lessen zijn gepland op 7, 14, 21 en 28 november en 12 en 19 december
Opgeven uiterlijk woensdag 25 oktober via mitchel.deleeuw@pcpomiddenbrabant.nl.
Als er kinderen zijn die na de introductiecursus door willen gaan met de gitaarlessen, dan kunnen
deze gepland worden met Mitchel. Afhankelijk van het aantal kinderen en de duur van de les is er
dan wel een ander kostenplaatje.
Na de kerst komt er een ander naschools aanbod op de dinsdagmiddag. Wij zullen u hier nog over
informeren.

Hartelijke groet namens alle collega’s,

Esther de Wit

