Nieuwsbrief 2 2018-2019
Website
De nieuwsbrieven die u ontvangt via de mail kunt u ook vinden op onze website. In de agenda vindt
u de data van de diverse activiteiten gedurende het schooljaar.
www.deschute.nl
Columbus
De Columbus staat op donderdagmiddag 27 september, 1 november en 29
november van 13.15 uur tot 15.30 uur in Biggekerke. De kinderen kunnen
dan hun gelezen boeken inleveren en nieuwe boeken uitzoeken. Vanaf
januari komt de Columbus op maandagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur in
de even weken. De data staan ook op de website.
Oudercontacten en rapporten
Zoals u tijdens de informatieavond heeft kunnen horen hebben wij ook dit schooljaar weer een
aantal contactmomenten ingepland. Hieronder een overzicht met de geplande momenten:
-

-

In september vinden de oudervertelgesprekken plaats met de ouders van groep 3, 5 en 7.
Maandag 19 en dinsdag 20 november vinden er oudergesprekken plaats bij inschrijving.
Wilt u dan graag de juf spreken of wilt de juf met u in gesprek dan wordt er op maandag
19 of dinsdag 20 november een gesprek ingepland. Tegen die tijd ontvangt u meer
informatie over de inschrijving.
In januari hebben de ouders van groep 8 een adviesgesprek voor het VO.
Vrijdag 1 maart krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis.
Maandag 18 en dinsdag 19 maart vinden er 10-minutengesprekken plaats met alle ouders.
Tegen die tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
In week 21 (20 mei- 24 mei) vinden er oudergesprekken plaats bij inschrijving. Wilt u dan
graag de juf spreken of wilt de juf met u in gesprek dan wordt er in deze week een
afspraak met u gepland. Tegen die tijd ontvangt u meer informatie over de inschrijving.

Hebt u tussendoor dringende vragen dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van
uw kind.
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober is het weer zover: de
Kinderpostzegelactie. Ook groep 7/8 doet dit jaar weer mee. Het motto van de
Kinderpostzegelactie is: Voor kinderen, door kinderen. Elk jaar zetten
duizenden basisschoolkinderen zich in, zodat andere kinderen het beter krijgen.

Uitstapje groep 3-4
Op donderdagmiddag 4 oktober gaan de kinderen van groep 3/4 naar de dierenartspraktijk van
de familie Borra. Ze krijgen van 14.00 uur tot 15.00 uur een rondleiding door de praktijk.

Klassenouders
Ook dit jaar hebben we weer vier klassenouders die de leerkrachten ondersteunen bij diverse
activiteiten. De klassenouders zullen u misschien benaderen om mee te helpen bij de activiteiten
op school. We hopen op een goede samenwerking met elkaar.
De klassenouders zijn:
Groep 1-2: Eline Geschiere
Groep 3-4: Annelies Verhage
Groep 5-6: Rianca en Erik Poppe
Groep 7-8: Michelle van Daalen
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is dit jaar van 3 oktober tot 14 oktober. Ook op
school besteden we aandacht aan de kinderboekenweek. Het thema dit
jaar is: “Kom erbij”. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de
activiteiten bij ons op school. Noteer alvast in uw agenda dat op dinsdag
9 oktober van 14.45 uur tot 15.45 uur er een boekenmarkt en
tentoonstelling is.
Actie Drukkery
Tijdens de kinderboekenweek verzorgt boekhandel de Drukkery een actie om de
schoolbibliotheek uit te breiden. Koop een boek bij de Drukkery en lever de originele kassabon in
op school. Van 20 % van het totale bedrag mag de school boeken aanschaffen. In de bijlage leest
u meer hierover.
Ouderhulplijst
Bij de vorige nieuwsbrief heeft u de ouderhulplijst ontvangen. We hebben er
al een aantal teruggekregen. Als u dit vergeten bent wilt u dit dan alsnog
doen. Alvast bedankt!
Leeshulp
We zijn dringend op zoek naar ouders/verzorgers die ons willen helpen bij
het niveau lezen. We lezen op maandagmiddag, dinsdagmiddag en
donderdagmiddag van 13.15 uur tot 13.50 uur. Vindt u het leuk om de
stilleesgroep te begeleiden of met een groepje kinderen te lezen en bent u
in de gelegenheid om op één van bovengenoemde momenten te helpen geef dit dan z.s.m. door aan
juf Evelien. Alvast hartelijk dank!
Toestemmingsformulier privacy
Via de mail heeft u twee formulieren ontvangen in verband met de nieuwe privacywet over
publiceren van beeldmateriaal. Wilt u beide formulieren ondertekenen en retourneren naar
school? Mocht u graag beide formulieren willen ontvangen op papier, vraag dit dan aan juf Petra.
Deze toestemmingsformulieren zijn een wettelijke verplichting voor de school dus vragen wij u
dringend om deze formulieren uiterlijk 25 september in te leveren op school.
In de bijlage nogmaals beide formulieren.
Spelen
Graag willen wij u erop attenderen dat voor het spelen belangrijk is dat de kinderen goed
schoeisel (geen slippers) aan hebben. Op deze manier voorkomen we ongelukjes.

Stagiaire
Ook dit jaar hebben we verschillende stagiaires op school. In groep 3-4 komt op maandag Marit
van den Broeke, student aan de PABO. In de loop van het schooljaar komen er leerlingen van het
voortgezet onderwijs voor een snuffelstage.
Gastles sport
Op donderdag 4 oktober krijgen de leerlingen van groep 3 tot en met 8
tijdens de gymlessen een gastles Bootcamp/ Bellicon. De gastlessen
worden verzorgd door Veva Francke van BCT Sport.
We hopen op een sportieve en gezellige gastles.

Ouderbijdrage
Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage mogen ontvangen. Hebt u het vergeten dan vragen
we u om dat alsnog te doen. Alvast bedankt.
Belangrijke data:
Donderdag 20 september
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Dinsdag 2 okt. t/m 9 okt.
Donderdag 4 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
15 -19 oktober

Excursie groep 7/8
Kinderpostzegelactie groep 7/8
Columbus
Kinderboekenweek op school
Gastles sport
Bezoek dierenartspraktijk groep 3/4
Dag van de leraar. Alle kinderen vrij.
Herfstvakantie

