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Agenda
5 oktober
Schoolfotograaf, Dag van
de leraar
6 oktober
Kinderboekenweek,
vossenjacht
8 oktober
Groep 8 Risk Factory
11 oktober
Jaarvergadering OR
12 oktober
PBS Ouderavond
13 oktober

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert,
De kinderen gaan alweer bijna zeven weken naar school. Vanaf morgen
gaan we volop bezig met het thema van de Kinderboekenweek “Worden
wat jij wil”. Een geweldige kans voor de kinderen om kennis te nemen
en ervaringen op te doen met allerlei beroepen. Met uw hulp kan er
een leuke vossenjacht georganiseerd worden na de gezamenlijke
opening van de Kinderboekenweek. Ik wens u namens het team, samen
met uw kinderen, alvast een hele fijne Herfstvakantie toe.

Update corona maatregelen
Vanaf 25 september zijn de regels rondom corona aangepast. We
blijven dezelfde schooltijden als nu hanteren. We gaan echter
niet meer terug naar de oude situatie waarin ouders 's morgens
de kinderen in school brengen. Een uitzondering hierop zijn de
kleuters die komen wennen. We hebben gemerkt dat de rustige
schoolstart voor de kinderen voordelen heeft: zelfredzaamheid
bij de kinderen, om 8.30 uur starten en meer effectieve leertijd.
Het contact met u als ouders vinden wij echter ook belangrijk en

Juf Ellen jarig

ook dat u weer in de school komt sfeer proeven. Dat is de reden
dat wij voor de herfstvakantie een open week hebben

Leerlingen vrij,
leerkrachten studiedag

georganiseerd. Dit gaan we evalueren en we zullen hier een
vervolg aan geven.

18 oktober

Jaarvergadering

Herfstvakantie

Op maandag 11 oktober vindt de jaarlijkse jaarvergadering van de OR
plaats. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en de ouderbijdrage wordt

25 oktober
Luizencontrole

vastgesteld. U bent van harte welkom. Aanvang jaarvergadering is om
19.30 uur.

31 oktober

PBS Ouderavond

Halloween, klok een
uur terug

Op 12 oktober vindt de PBS ouderavond plaats, mits er voldoende
ouders aanwezig kunnen zijn. Denkt u aan het inleveren van het
invulstrookje? Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee en we starten om
19.30 uur in de centrale hal.

Deze week en volgende week wordt er aandacht besteed aan het
gedrag tijdens instructie. De gedragsverwachtingen voor groep 1
t/m 8 zijn:
-wij zijn stil als de leerkracht praat
-wij luisteren met aandacht

Luizencontrole
Na de herfstvakantie vindt er weer een luizencontrole plaats.
Indien u luizen of neten constateert, graag behandelen en
doorgeven aan Linda Bekkering. Het blijft een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om te blijven werken aan een luisvrije
school.

Studiedag
Op woensdag 13 oktober hebben de kinderen vrij. Met het team
hebben wij deze dag een scholing met betrekking tot
ouderbetrokkenheid.

MR
De MR heeft vorige week ingestemd met de begroting en de
schoolgids. De schoolgids komt binnenkort op de website te
staan.
Namens het team,
Vriendelijke groet,
Ilse Rekers
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