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Agenda

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert,

7 september

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. De kinderen zijn fijn

Informatieavond groep

al veel geleerd. Er wordt in alle groepen hard gewerkt aan een positief
schoolklimaat waar we het hele schooljaar voordeel van zullen hebben.

1/2B en 1/2C

gestart op school en hebben kennis gemaakt met de nieuwe lesstof en

8 september
Informatieavond groep 7

Informatieavond

9 september

Denkt u aan het inleveren van het invulstrookje van de

Schoolbezoek Bestuur
13 september
Informatieavond groep 6
14 september
Informatieavond groep 3A
en 3B

informatieavond? Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld door
de leerkrachten.

Gymzaal
Vanaf maandag 13 september is de gymzaal weer beschikbaar
voor de gymlessen. Denkt u aan het meegeven van gymkleding en
gymschoenen?

15 september
Informatieavond groep
1/2A
28 september
MR vergadering

Even voorstellen
Mijn naam is Mandy Bos. Ik ben 23 jaar en woon in Hengelo. Al
vanaf mijn eigen basisschooltijd wist ik dat ik juf wilde worden.
Het kwam dan ook niet als een verrassing dat ik na de HAVO de
PABO ben gaan doen. In 2020 ben ik afgestudeerd. Naast met
veel plezier werken in het onderwijs kun je mij ook regelmatig
vinden in het zwembad of lekker thuis waar ik veel bezig ben ik
met creatieve hobby’s. Ik houd ook reizen. Dat ik het leuk vind
om te reizen was ook terug te zien tijdens de PABO. Tijdens de

PABO ben ik namelijk 6 maanden in de Filippijnen geweest. Hier
heb ik stage gelopen op een basisschool, lessen gevolgd op een
universiteit en natuurlijk veel van het land genoten en de mooiste
plekken bezocht. Dit was een ontzettend gave ervaring. Verder
zul je mij leren kennen als een rustig persoon die erg betrokken
is en graag creatieve ideeën wil inzetten. Na mijn vorige baan in
groep 1 werk ik dit schooljaar op donderdag en vrijdag in groep 6
op het Vastert. Op dinsdag en woensdag begeleid ik kinderen
met lezen. Ik heb er ontzettend veel zin in op Het Vastert. We
maken er een topjaar van.

Vacature papierophaler (vrijwilliger)
Wil jij ook een bijdrage leveren aan de school van jouw zoon of
dochter? Wordt dan onderdeel van het team Oud-papier. Samen
met iemand uit het team haal je ongeveer 5 keer per jaar het
oud papier op. De ronde start op een maandag om 17:30 en duurt
zo'n 3 uur. Ervaring is niet vereist en je wordt ingewerkt.
Het ophalen van Oud-papier wordt 1 keer in de 4 weken door Het
Vastert verzorgt en levert de school een welkome bijdrage op
waar we activiteiten voor de kinderen mee kunnen bekostigen.
Heeft dat je nog niet overtuigd? We sluiten het jaar ook altijd

af met een gezellige borrel. Heb je vragen? Neem contact op
met Menno Kragt (06-57691541).

PBS
Deze week oefent groep 1 t/m 4 met ‘stop loop praat'. In groep 5 t/m
8 wordt aandacht aan de gedragsverwachtingen op het gebied van
social media. Wij willen kinderen bewust maken van de risico's en
gevaren van social media. Ze leren dat ze voorzichtig moeten zijn met
persoonlijke gegevens en dat ze bij twijfel hun ouders moeten
inschakelen.
De gedragsverwachtingen zijn:
-Wij houden ‘persoonlijke’ gegevens voor onszelf en wij bepalen zelf
wat er gebeurt
-Wij lossen ruzies persoonlijk op door het uit te praten
-Wij blijven aardig en netjes communiceren en denken eerst na
voordat we een reactie plaatsen
-Wij bemoeien ons alleen met ruzies daar waar nodig
-Wij maken en plaatsen alleen foto's met toestemming en sturen
foto's alleen naar mensen die wij kennen
-Wij helpen als wij zien/lezen dat iemand gepest wordt
-Wij halen onze ouders erbij bij elke vorm van ‘twijfel’

Ziekte van Duchenne
De actie van Matthijs Heutman voor de ziekte van Duchenne
heeft maar liefst 780 euro opgebracht. Een fantastisch bedrag
voor dit goede doel. Namens Matthijs hartelijk bedankt voor uw
bijdrage. Matthijs, heel veel succes en plezier met het fietsen
toegewenst!
Namens het team,
Vriendelijke groet,
Ilse Rekers
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