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Maandbrief
Als school willen we u graag op de hoogte brengen en
houden van alle ontwikkelingen binnen onze school.
Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om regelmatig een
bulletin te downloaden, of af te drukken, via onze
website www.rendierhof.nl !
Website voor de kids van JL-Rendierhof:
Kids.rendierhof.nl

We verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend, om
geen gebruik te maken van dit parkeerterrein, tenzij het
gaat om het halen of brengen van jonge kinderen die
naar het kinderdagverblijf gaan.
Tevens vragen wij u om dan alleen in de daarvoor
bestemde vakken te parkeren.

Kinderraad 2021-2022

Belangrijke data.
25 t/m 29-10 Herfstvakantie
31-10 Wintertijd gaat in, klok gaat een uur terug.
10-11 Studiedag: leerlingen hele dag vrij.
12-11 Thema-uur groep 1-2 van 08:30-09:30 uur
13-11 Intocht Sinterklaas
16-11 Oudergesprekken groep 3 t/m 8
18-11 Oudergesprekken groep 3 t/m 8
23-11 Open ochtend
25-11 Maandbrief november verschijnt

Vanuit de directie
Parkeren
De parkeerplaats naast ons Kindcentrum is jarenlang
alleen in gebruik geweest als personeelsparkeerplaats
(voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers).
Na de uitbreiding met een kinderdagverblijf, vonden we
het logisch en klantvriendelijk, om ouders met jonge
kinderen en baby's dichtbij te laten parkeren. Ver lopen
met een maxicosy, terwijl er een parkeerplaats voor de
deur is, is niet passend vonden we.
Maar op dit moment zien we dat de huidige situatie niet
goed is. Ouders met schoolgaande kinderen die hun
kind wegbrengen naar school of VSO, staan vaak zelfs
dubbel geparkeerd op het terrein. Dat zorgde de
afgelopen periode voor ergernis, zowel bij andere
ouders als bij teamleden.
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De kinderraad voor dit schooljaar is geïnstalleerd. In alle
groepen 6, 7 en 8 zijn er verkiezingen geweest om de
groepen
zo
goed
mogelijk
te
kunnen
vertegenwoordigen. Alle kinderen uit de bovenbouw
zijn kritisch geweest op vaardigheden als debatteren en
presenteren, zodat er weer een mooi clubje staat voor
dit schooljaar. Het eerste overleg is inmiddels achter de
rug.
Voor dit schooljaar zijn gekozen:
Uit groep 6: Koen, Julie, Asiya
Uit groep 7: Sienna, Sami, Sophia
Uit groep 8: Eray;, Tess, Sofie
Voor alle kinderen: veel succes en plezier gewenst dit
schooljaar!

Tel. 013-4670809

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’

Hoofdluis

Tijdens de Kinderboekenweek werd er alle groepen
extra
aandacht
besteed
aan
lezen.
De
Kinderboekenweek stond in het teken van beroepen.
De onderbouw heeft spelenderwijs kennis gemaakt met
verschillende beroepen door een carrousel, gegeven
door de stagiaires. De middenbouw maakte tijdens deze
week enorm veel leeskilometers en in de bovenbouw
werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. De
winnaar van de voorleeswedstrijd is Dinari uit groep 8c
geworden! Hij zal onze school vertegenwoordigen in de
volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd!
Succes Dinari!

Na elke vakantie vindt er op school een hoofdluiscontrole plaats.
In deze tijd marcheren de hoofdluizen weer vrolijk
binnen op de hoofden van de kinderen.
Dat is heel vervelend, maar het is niet of nauwelijks te
voorkomen en je hebt gewoon pech als het je overkomt.
Daarom willen we u vriendelijk doch dringend vragen
om geregeld zelf het hoofd van uw kind na te kijken op
hoofdluis. In de bijlage vindt u een folder van het RIVM
waarin staat hoe u dat het beste kunt doen en wat u
kunt doen als uw kind hoofdluis heeft.

Klokhuis Wetenschapsprijs 2021

Cultuur op Rendierhof
We zijn weer druk bezig geweest op school met
culturele activiteiten. Onze leerkrachten muziek zijn hun
extra lessen al aan het voorbereiden voor na de
herfstvakantie. Dan starten namelijk ons schoolkoor en
schoolorkest om ervoor te zorgen dat we tijdens de
kerstviering prachtige muziek hebben. Kinderen kunnen
zich helaas niet meer opgeven, maar als ze het echt zijn
vergeten, mogen ze contact opnemen met meneer Jelle
of juffrouw Maartje.
De groepen 3 hebben genoten van een echte
voorstelling in een schouwburg. Op 11 oktober zijn ze
door een bus opgehaald en hebben ze met open mond
kunnen
kijken
naar
een
echte
dansvoorstelling genaamd Softies. Dit was een dans- en
circusvoorstelling waarin alles draait om kwetsbaar
durven zijn, want zacht is het nieuwe stoer. Op dinsdag
19 oktober hebben ze zelf les gekregen in dansen van
een echte dansjuf. Reken maar dat ze ervan genoten
hebben!

Klokhuis Wetenschapsprijs 2021
Vanaf deze week is onze leerling Arda Parasiz (groep 5b)
te zien op Het Klokhuis. Hij zit in een filmpje van de
Klokhuis Wetenschapsprijs. Een wetenschapper van
Tilburg University is genomineerd voor deze prijs met
haar onderzoek naar de angst voor spuitjes en hoe je dit
kunt overwinnen.
Willen jullie ook stemmen? Dat kan
via www.hetklokhuis.nl/dossier/153/klokhuiswetenschapsprijs.

Aanmelden broertjes/zusjes
Voor de aanmelding van alle broertjes/zusjes die dit
schooljaar 4 jaar worden, vragen wij u contact op te
nemen met Monique Hermus voor een intakegesprek.
Monique is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Zij is bereikbaar via haar mailadres:
Monique.hermus@opmaatgroep.com.
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Met vriendelijke groet,
namens het hele team van Kindcentrum
Rendierhof,
Jean-Pierre van der Horst,
directeur Jan Ligthartschool Rendierhof

Tel. 013-4670809
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