Agenda
Week 45 8 nov – 14 nov
Week 46 15 nov – 21 nov
Week 47 22 nov – 28 nov
Week 48 29 nov – 5 dec
Week 49 6 dec – 12 dec
Week 50 13 dec – 19 dec
Week 51 20 dec – 26 dec

Maandag: ontruimingsoefening Bovenbouw
Dinsdag: ontruimingsoefening Onderbouw
Start EU-schoolfruit programma
Kindgesprekken
Kindgesprekken
Vrijdag: 08.30u Sint verwelkomen door alle kinderen op locatie
OB

Vrijdag: continurooster

Vanuit de directie
“Wij, team en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen.” Deze zin komt uit de uitgangspunten van
de Kanjertraining. Hij is de afgelopen weken ook veelvuldig langsgekomen in de gesprekken die wij als
team met elkaar hebben gehad. Want het is nogal wat, het gezag van het fatsoen zijn. Het wil voor
ons zeggen dat wij allen verantwoordelijk zijn voor het fatsoen van onze kinderen. Hier horen voor
ons woorden bij zoals ‘voorbeeldfunctie’, ‘aanspreken’ en ‘grenzen stellen’. Wij proberen dit onder
andere terug te laten komen in ons taalgebruik naar de kinderen toe, de manier van aanspreken, het
aanspreken van elkaars kinderen en niet alleen die van de eigen klas, reflecteren op gedrag, stellen
van grenzen en regels en waar mogelijk ouders erbij betrekken.
Een lastige vraag blijft, wat is fatsoen? Dat is voor de ene een andere invulling dan voor de ander. Dit
soort gesprekken zullen we ook met u moeten blijven voeren. Bijvoorbeeld tijdens het koffiemoment
met de directeur?
Vanaf maandag gaat het beginnen. Het Sinterklaasjournaal. Ook de voorbereidingen voor Sinterklaas
op school zijn in volle gang. Hier kunt u meer over lezen verderop in deze nieuwsbrief. Ik wens u allen
veel plezier en sterkte toe in deze week.

Externe informatie
•

Kinderyoga en Fysiotherapie in Roelofarendsveen. Zie folder Zon & Maan.

Verkeerslessen
De komende weken krijgen de kinderen via School op Seef een verkeersles. U wordt hierover apart
geïnformeerd. Tijdens de verkeersles zoeken wij hulpouders. De oproep komt naar u toe via
ParentCom.
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Kindgesprekken
Vanaf 15 november zijn er kindgesprekken gepland. Tijdens dit gesprek vertelt vooral uw kind waar
hij/zij zoal mee bezig is, wat hij/zij wilt leren, waar er tegenaan wordt gelopen en eventuele andere
zaken die spelen. Wij zorgen ervoor dat we dit gesprek voorbereiden met uw kind.
De uitnodiging voor dit gesprek zal komende week via Schoolgesprek naar u gestuurd worden.

Parentcom
De app begint beter te werken en onze feedback wordt steeds meer toegepast. Helaas kan het soms
nog gebeuren dat er iets niet goed werkt. Als dit het geval is, laat u het dan weten? Wij kunnen dan
kijken of we u kunnen helpen of dat we dit probleem doorgeven aan het bedrijf.
We hebben de laatste tijd wat berichten gehad dat de push-melding niet altijd binnen komt. We
hebben dit aan het bedrijf doorgegeven en zij gaan er mee aan de slag. Het is daarom wel wenselijk
als u zelf eens in de zoveel tijd de app check. Met name uw ‘persoonlijke Inbox’ en ‘Nieuws’.

Gezonde school: EU-schoolfruit
Vanaf 15 november starten wij weer met schoolfruit. Het schoolfruit wordt op maandag geleverd en
op dinsdag, woensdag en donderdag zullen wij tijdens het 10-uurtje een stuk fruit nuttigen. Via de link
hieronder kunt u wekelijk zien welke soort schoolfruit wij geleverd krijgen. Ook zal dit wekelijks
gepubliceerd worden bij ‘Informatie’. U krijgt hier geen update van.
Mocht er een stuk fruit tussen zitten wat uw kind niet zal lusten, wilt u dan zelf een alternatief stuk
fruit meegeven?
Wij stimuleren de kinderen (en u) om ook op maandag en vrijdag een stuk fruit mee te nemen. Op die
manier wordt het normaal voor de kinderen dat er om 10u een stuk fruit wordt gegeten.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2021-2022/De-wekelijkse-levering/FrupaksVernooij-B.V..htm

Gezonde school: Voeding & Bewegen
Vanuit de gezonde school is er een webinar beschikbaar op voeding en bewegen. Aanmelden hiervoor
is gratis. Het webinar wordt gehouden op woensdag 23-11-2021, 19.30-20.30 uur. Meer info is
besschikbaar in de bijlage.

De oudercommissie zoekt nieuwe leden
De oudercommissie bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te
leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo helpen zij allerlei feesten te
organiseren ( bv Sinterklaas, Kerstfeest, Zomerfeest, Kinderspelen enz., enz.). Hoe leuk om zo een
handje te helpen maar ook op deze manier een kijkje in de school te nemen tijdens een activiteit en
tegelijkertijd te zien hoe enthousiast de kinderen reageren.
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Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers
onmisbaar.
Gezien het te verwachten verloop en onder de noemer vele handen maken licht werk zijn wij op zoek
naar nieuwe OC leden. We hebben ongeveer 5 keer per jaar een overleg waarin we de activiteiten
bespreken en de taken verdelen onder elkaar.
Lijkt het je leuk of wil je er eerst meer over horen of bij een overleg aanwezig zijn spreek één van ons
aan. We vertellen je er graag meer over.
Op dit moment bestaat de oudercommissie uit 8 enthousiaste leden.
Christa de Bruijn-Leune, Mieke Vitters, Irma Oosterom, Chantalle, Desiree Dofferhoff, Hanneke
Vlaardingerbroek, Angelique van Rijn en Marlène van den Berg

Sinterklaas
Wij willen even alle belangrijke data voor u op een rijtje zetten, zodat u ze vast kunt noteren op de
kalender.
Maandag 15 november gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Ze kopen zelf, voor een
bedrag van €5,00, een leuk presentje. Bij dit presentje wordt een mooie surprise gemaakt, voorzien
van gedicht. Een en ander moet klaar zijn op donderdag 2 december.
Dinsdagmiddag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wilt een schoen, pantoffel o.i.d.
meegeven, voorzien van naam en groep.
Donderdag 25 november pietengym voor de 5 t/m 8.
Vrijdag 26 november is het pietengym, voor de groepen 1 t/m 4. Kinderen mogen die dag verkleed
naar school komen en in hun pietenkleding gymmen. Die dag de gymschoenen mee!
Donderdag 2 december worden de surprises mee naar school genomen en in de groepen opgesteld.
Wilt u er, samen met uw kind(eren) voor zorgen dat de naam van de “ontvanger” niet zichtbaar is.
Vanaf 14.45 uur hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 dan de gelegenheid om elkaars surprises
te bewonderen. Via klassenboek krijgt u als ouder(s) een impressie hoe de surprises geworden zijn.
Vrijdag 3 december vieren we dan het Sinterklaasfeest. Alle kinderen van de Wereldweide worden
om half 9 op de onderbouwlocatie verwacht, zodat we de Sint kunnen verwelkomen. We hebben die
dag de normale schooltijden.
We hopen op een plezierige sinterklaastijd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot Fransijn de Boer.
Met vriendelijke groeten, de Sintcommissie.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op €30,-. We willen het overmaken zo makkelijk
mogelijk maken voor u. Daarom zijn we al een tijd aan het uitzoeken hoe we dit door bijvoorbeeld een
tikkie of een betaalverzoek kunnen doen. Helaas heeft dit uitzoeken wat tijd gekost. We verwachten
dat dit binnen nu en een paar weken gereed is.

Potjes gezocht voor de lichtjeswandeling
Op kerstavond 24 december 2021 zal er
in het dorp weer een lichtjeswandeling worden
georganiseerd.
Hiervoor zijn weer heel veel potjes
nodig.
Spaart u met ons mee?
De potjes kunnen schoon en zonder etiket worden
ingeleverd op beide schoollocaties en bij de SPAR
Alvast bedankt!
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