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13 sept. t/m 19 sept. 2018

Verjaardagen.
VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Datum
Naam
 roep
G
September
13
14
16
17
18

Luuk van Kuilenburg
Sky van Baaren
Jennifer Agema
Noor van der Vusse
Liv van den Beld

2B
4A
7
4A
5B

Belangrijke data:
Donderdag 13 september : Informatieavond groepen 1-2 (19.00u - 20.00u)
groep 4B (20.00u - 21.00u)
Dinsdag 18 september

:

Informatieavond groep 7 20.00u - 21.00u

Woensdag 19 september : NME groep 6: Buitenles Robin Hood 9.30 - 11.00 uur
Informatieavond groep 5A 20.00u - 21.00u
Donderdag 20 september : Meester Gerard jarig
Informatieavonden groep 3A en 3B 19.30u - 20.30u

Mededelingen.
❖ Groep 6
Woensdag 19 september brengt groep 6 in de ochtend een bezoek aan
het IJsselsteinse bos. We gaan daar allerlei activiteiten doen rondom
het thema Robin Hood. Hoe overleeft Robin in het bos? Dat gaan we
allemaal in groepjes onderzoeken. Zorgt u ervoor dat uw kind kleding en
schoenen aan heeft die vies mogen worden?

❖ FORMULIER OUDER-LEERKRACHT gesprek.
Vandaag ontvangen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8, net als de afgelopen
schooljaren, het formulier ouder-leerkracht gesprek met een begeleidend schrijven. Wij
verzoeken u vriendelijk het formulier uiterlijk 20 september op school in te leveren. U
ontvangt ook nog een uitnodiging voor de 10-minutengesprekken.
❖ Nieuwsbegrip.
Bij ons op school gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip” (www.nieuwsbegrip.nl) Elke
week krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 een tekst over een actueel onderwerp.
Deze week ging het over de “Plasticvanger” en werd het grote probleem van de “plastic
soep” uitgelegd. Dit heeft spontaan tot fantastische initiatieven binnen de groepen
geleid! Er zijn posters gemaakt en elke pauze struinden de kinderen het plein af op zoek
naar plastic. Prachtig om te zien en een mooi initiatief waar iedereen gevolg aan zou
moeten geven. toch?

❖ Week van de opvoeding:
Het CJG/Jeugd Preventie IJsselstein organiseert 1 t/m 7 oktober 2018 de Week van
de Opvoeding. Het thema dit jaar is “Opvoeden is samenspel”. Tijdens de Week van de
Opvoeding worden er in IJsselstein verschillende activiteiten georganiseerd voor
kinderen uit alle leeftijdsgroepen én hun ouders / verzorgers. In overleg met de
Jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, Cals College, Wenteltrap, Jeugd Preventie
IJsselstein en Pulse is er een gevarieerd programma samengesteld. In de bijlagen vindt
u meer informatie én een overzicht van alle activiteiten.
Kindernevendienst in de Basiliek van de H. Nicolaas te IJsselstein.
Beste ouders/verzorgers,
Vanuit de Katholieke Kerk is er op zondag 7 oktober een kindernevendienst met als
thema: “Dierendag”
Vanaf 11.00 uur is er een kindernevendienst. Tijdens de viering gaan de kinderen naar
het parochiecentrum om te praten over de betekenis van Dierendag. Verder gaan ze
gezellig knutselen, is er iets te eten en te drinken.
Alle (klein) kinderen zijn van harte welkom.

❖ Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf op woensdag 26 en donderdag 27 september 2018.
Hierbij een globaal schema met de dag waarop uw kind gefotografeerd zal worden.
Woensdag: 1/2 A, 1/2 B, 1/2 C, 1/2 D, 3A, 3B, 6, 7, 8. Na schooltijd broertje - zusje
foto’s met broertjes/zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten.
Donderdag: 4A, 4B, 5A, 5B en broertje - zusje foto’s van kinderen op school.
Als de kinderen binnen een gezin allemaal op school zitten worden de broertje - zusje
foto’s onder schooltijd gemaakt op donderdag. Als er broertjes of zusjes zijn die (nog)
niet op onze school zitten is er een mogelijkheid om woensdag na schooltijd de foto met
elkaar te laten maken. Hiervoor komt vanaf maandag 17 september een intekenlijst in
de kleuterhal te hangen. Deze foto’s worden in blokken van een kwartier gemaakt. Er
kunnen dan 8 gezinnen op volgorde van 1 t/m 8 per blok terecht.
NB: deze foto’s worden dus op volgorde van de intekenlijst gemaakt!
Na ongeveer 4 weken krijgt u een inlogkaart.
De foto’s zijn dan via de website van
Nieuwe Schoolfoto tegen betaling beschikbaar.
U kunt dan zelf kiezen uit een aantal foto’s die
gemaakt zijn. De foto’s worden thuis bezorgd.
De achtergrond van de foto is wit.
U kunt dus rekening houden met de
kledingkeuze van uw kind in verband met die
witte achtergrond.

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de schoolfotograaf-commissie,
Marieke van Nierop, Mariska Stoelers of juf Karin (4A)

