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Verkoop kinderpostzegels

Afgelopen woensdag, 28 september zijn de
leerlingen van groep 7 en 8 weer op pad gegaan
om kinderpostzegels te verkopen.
Bij de Kinderpostzegelactie zetten kinderen zich
in om andere kinderen te helpen. Bijvoorbeeld
voor kinderen die moeten werken en niet naar
school kunnen. En voor kinderen die niet thuis
wonen, omdat hun ouders niet voor hen
kunnen zorgen. Of voor kinderen die hele nare
dingen hebben meegemaakt.
Kinderpostzegels is: voor kinderen, door
kinderen! Dat maakt deze actie heel bijzonder.
We hopen dat u iets besteld als de leerlingen bij
u aan de deur komen.
De bestellingen worden afgeleverd vanaf
woensdag 9 november.

Kinderboekenweek 2016
Vanaf 5 oktober tot en met 16 oktober wordt
de Kinderboekweek gehouden. Opa’s en oma’s
staan dit jaar centraal tijdens de
Kinderboekenweek onder het motto: ‘voor
altijd jong’.
Ook op
school
besteden we
op
verschillende
manieren
aandacht aan
de Kinderboekenweek.
Zo geeft op dinsdag 4 oktober Len Copal een
voorstelling voor alle groepen. Komen er opa’s
en oma’s voorlezen, heeft groep 4-5 een
groepspresentatie rond het thema van de
Kinderboekenweek en niet te vergeten wordt er
veel gelezen.

Op donderdag 13 oktober is er tussen 18.30
uur en 19.30 uur een inloop. U kunt dan de
werkjes van uw zoon/dochter bekijken in de
groep.
Ook bibliotheek Theek5 heeft allerlei
activiteiten in het kader van de
Kinderboekenweek. Bij deze Schitter(bl)ing is
een folder gevoegd met informatie over de
verschillende activiteiten door Theek5.

Groepspresentatie 2016
Tijdens de informatieavonden is door de
leerkrachten uitgelegd dat wij als team er dit
jaar voor gekozen hebben om de
groepspresentaties alleen onder schooltijd
voor de kinderen van de school op te voeren.
De laatste jaren kregen we van steeds meer
ouders te horen dat twee of drie keer
optreden en dan ook nog ’s avonds best zwaar
was voor hun kind.
Ook wij als team merkte op school dat voor
een aantal kinderen de druk best wel hoog
was. Door nu alleen onder schooltijd voor de
kinderen van de school op te treden hopen wij
deze druk wat te verminderen.
Niet alleen voor de kinderen is de druk rond
de voorstellingen hoog, maar ook voor de
leerkrachten en de ouders. Helaas zien we de
hulp bij de voorstelling de afgelopen jaren
afnemen en zijn het steeds dezelfde ouders
die wel komen helpen.
Dit alles bij elkaar opgeteld heeft ons doen
besluiten om voor dit jaar de voorstellingen
alleen voor de groepen van school op te
voeren. Tijdens de informatieavonden leverde
dit wisselende reacties op, ouders die dit fijn
vonden, maar ook ouders die het jammer
vinden en graag anders zien.
Aan het einde van het schooljaar evalueren we
onze activiteiten en maken we de planning
voor het nieuwe schooljaar. Heeft u tips,
adviezen of aanbevelingen, waarmee we de
druk van de voorstellingen kunnen halen,
stuur dan even een mail naar
info.schittering@dewaarden.nl . Tijdens deze

evaluatie kunnen we uw reactie dan
meenemen.




Mededeling vanuit de ouderraad.
Tijdens de informatieavonden van elke groep
zijn de machtigingsformulieren voor de
ouderbijdrage uitgereikt. Wij willen iedereen
bedanken voor het invullen van de formulieren.
Aan degene die dat nog niet gedaan hebben het
verzoek om het machtigingsformulier zo
spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht
van uw zoon of dochter.
De automatische incasso van de ouderbijdrage
vindt plaats omstreeks 4 november 2016.

Kalender:










Vrijdag 14 oktober 2016 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 3 van het
schooljaar 2016-2017.
Van 5 tot en met 16 oktober wordt de
Kinderboekenweek gehouden.
Woensdag 12 oktober informatieavond
vluchtelingen, door gemeente
Drimmelen.
Avond is in de vorm van een loop-in
tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Donderdag 13 oktober tussen 18.30 uur
en 19.30 uur inloop als afsluiting van de
Kinderboekenweek.
Woensdag 19 oktober komt de
schoolfotograaf.
Vrijdag 21 oktober start de
herfstvakantie om 12.00 uur voor alle
leerlingen.

Bijlage flyer Judoclub Made
Bijlage folder Theek5
Kinderboekenweek

