
 

            
 

Informatiebulletin Basisschool Beppino Sarto 
Oktober 2019 

Belangrijke data: 
 

 
Vergaderingen van de medezeggenschapsraad: 18-11, 27-1, 6-4 en 9-6 
 

 
Afgelopen woensdag kwamen alle kinderen in de grote hal bijeen voor de opening van de 
Kinderboekenweek. Feza, Jane en Charlize dansten op het lied van de Kinderboekenweek. 
Daarna volgde een korte inleiding over het thema van dit jaar: 'Reis mee'. Reisverhalen met 
bijzondere bestemmingen en avonturen staan deze week centraal. In onze bieb is een 
speciaal ingerichte hoek met boeken over dit thema.  
De Kinderboekenweek is bedoeld om extra aandacht aan het lezen van boeken te 
schenken. Er worden lessen gegeven rondom de boeken die centraal staan. Deze lessen 
zijn speciaal ontwikkeld door de bibliotheek. In het kader van leespromotie hebben we in 
iedere klas leuke activiteiten rondom “Reis mee”. Dit kan uiteenlopen van een spel, een 
quiz, tot knutselen en natuurlijk …… LEZEN!! 
Meer informatie over de Kinderboekenweek vindt u op: www.kinderboekenweek.nl 
 
Veel leesplezier!! Marie-José Swart, leescoördinator 
 
Verkeersveiligheid rondom de school: 
 
Op welke manier houden we het overzichtelijk en veilig rondom de school? 
- Kom indien mogelijk met de fiets of lopend naar school 
- Parkeer auto’s alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken; niet op de oprit bij Albert 

Heijn, niet op het trottoir of voor de ingang van de grote speelplaats. 
- Aan de Hendrik Herpstraat (ingang fietsenstalling), de Gustaaf de Smetstraat en vóór 

FAB28 aan de Kardinaal de Jongweg is meestal voldoende plaats om te parkeren.  
- Rijd langzaam; zo bent u altijd in de gelegenheid om te remmen voor een kind dat 

(onverwacht) oversteekt. 
 

Aanpassingen van de kleine hal/ 3-0 Leren:  
 
In de herfstvakantie wordt de kleine hal “omgetoverd” tot een 3- O 
ruimte. ‘3-O leren’ staat voor ondernemend, onderzoekend en 
ontwerpend leren. Dit is de komende jaren een speerpunt van 
onze school. Meer informatie over 3-O leren vindt u op: 
 https://www.brainport.nl/lp-technologiepact-3-0-leren 
Loopt u vooral na de herfstvakantie eens binnen om de nieuwe 
ruimte te bewonderen! 

Woensdag 02-10-2019 Start van de Kinderboekenweek t/m 13 oktober 2019 

Woensdag 09-10-2019  Filmavond (i.p.v. rollerdisco) 18.00u–20.00u 

Herfstvakantie  Maandag 14-10 t/m vrijdag 25-10-2019 

Voortgangsgesprekken  Maandag 04-11 en donderdag 07-11-2019 

Vrijdag 22 november 2019 Basisschool schaatsfestijn (inschrijven bij meneer Jos) 

http://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.brainport.nl/lp-technologiepact-3-0-leren


 

 
Excursies / uitstapjes: 
 
Groep 5:  

- Uitvoering “Follow the Rabbit” op 18 november a.s. 
Groepen 5 (voorjaar) en 6:  

- Bezoek aan het Prehistorisch Dorp op 29 oktober a.s. (groep 6) 
Groep 7: 

- De leerlingen maken kriebelbeestjes. Deze zullen te bewonderen zijn tijdens “GLOW” 
van 9 t/m 16 november a.s. 
 

Juffrouw Merve komt terug van ouderschapsverlof / Afscheid van Juffrouw Yvonne: 
 
Na de herfstvakantie komt juffrouw Merve terug van ouderschapsverlof. Zij staat op 
donderdag in groep 1-2A en op vrijdag in groep 3A. Welkom terug juffrouw Merve! 
Van juffrouw Yvonne, die haar vervangingstaken met veel enthousiasme heeft verricht, 
moeten wij volgende week helaas afscheid nemen. Wie weet vindt ze in nabije toekomst 
nog een plaatsje op onze school. Bedankt juffrouw Yvonne! 
 
“In de emballage-box” bij Albert Heijn:  
 
Komende maand(en) mogen wij bij Albert Heijn aan de Petrus 
Caniusiuslaan ‘in de emballage-box’. Dit betekent dat u uw ingeleverde 
statiegeldbonnen hier in kan leveren en dat de opbrengst voor onze 
school is. Op deze manier spaart u met ons mee voor onder andere het 
schoolkamp en materiaal voor het buitenspelen. Alvast bedankt namens 
alle leerlingen en het team! 
 
Op tijd komen op school -  extra aandacht hiervoor: 
 
We vragen alle ouders om erop toe te zien, dat hun kinderen op tijd op school zijn. Wanneer 
uw kind tussen 8.15u en 8.25u op de speelplaats is, kan het met de rij naar binnen en is zij/ 
hij altijd vóór aanvang van de lessen in de klas.  
 
Vanaf de eerste week na de herfstvakantie wordt er extra gecontroleerd op ‘op tijd komen’.  
 
Onderhoud aan de tuin (herhaalde oproep): 
 
Op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30u bij droog weer werken kinderen uit groep 7, per 
toerbeurt in de tuin rondom de school. Mocht u hen hierbij willen assisteren of leiding willen 
geven aan een groepje leerlingen … VAN HARTE WELKOM! 
(Meld u zich vooraf even bij meneer Richard) 
 
 
 
 
 


