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AGENDA okt./nov.
Wo. 30 sept.
Za. 3 okt.
Ma.5 okt.
Di. 6 okt.

Wo. 7 okt.
Do. 8 okt.

Start Kinderboekenweek
Kind op schootdienst Johanneskerk
Dag van de leraar. Alle kinderen vrij!
ColumBus
Excursie Terra Maris groep 5/6
BMX fietsen groep 7/8
Boekenmarkt
Excursie Terra Maris groep 3/4

Wo. 14 okt.
Ma. 19 okt. t/m
vr. 23 okt.
Di. 3 nov.
Ma. 9 nov.
Do. 12 nov.
Vr. 13 nov.
Di. 17 nov.

Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
ColumBus
Gastles Respect gr. 6/7
Studiedag. Alle kinderen vrij!
Gastles Respect gr. 8
ColumBus

Kinderboekenweek
Gistermorgen hebben we de Kinderboekenweek geopend met alle kinderen gezamenlijk in
het speellokaal. De meesters en juffen legden op ludieke wijze uit wat er allemaal gaat
gebeuren in de komende periode. Als afsluiting gaven de meisjes uit groep 8 nog een
flitsende dansvoorstelling!
De komende tijd staan er natuurlijk allerlei leuke activiteiten gepland rondom boeken!
Het thema is: “En toen…?”
Wij hadden u er graag van mee willen laten genieten d.m.v. een kijkavond, maar vanwege
corona kan dat helaas niet. Via Klasbord blijft u natuurlijk wel op de hoogte!

EU-schoolfruit
Net als vorig schooljaar is onze school weer ingeloot voor het EU-schoolfruit programma.
Van 9 november t/m 16 april krijgen de kinderen gratis drie porties groente en fruit per
week op school. Op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op maandag en dinsdag graag gezonde pauze-hap meegeven!
Mocht het fruit te weinig zijn voor uw kind, dan kunt u natuurlijk ook een boterham
meegeven.
Tevens zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Parkeren
Bij het in- en uitgaan van de school is het vaak druk met auto’s. Daarom hebben we daar wat
spelregels voor afgesproken. Wanneer u met de auto komt, graag aankomen rijden vanuit
Koepelstraat naar de Wilgenlaan. Dus niet vanuit de Luyksberglaan naar de Wilgenlaan.
Dit voorkomt opstoppingen. Fietsers zoveel mogelijk wachten dichtbij de stoep of op de
stoep. Niet parkeren voor een uitrit van de bewoners.
Over de oprit/uitrit naar het pleintje met
garageboxen aan het begin van de Koepelstraat
heeft de gemeente helaas enkele klachten
ontvangen.
Deze wordt vaak geblokkeerd door een auto, tijdens
de uren van het brengen en halen.
We hopen op ieders medewerking om problemen
te voorkomen.

Wetenswaardigheden:
•

Volgende week woensdag 7 oktober mogen de kinderen boeken kopen en verkopen
wanneer zij dat willen. In de bijlage vindt u daarover nadere informatie. De kinderen
krijgen de info met het opgavestrookje vandaag ook mee naar huis.

•

Graag willen we u langs deze weg wijzen op de actie bij de Drukkerij in Middelburg:
als u een kinderboek koopt tijdens de actieperiode (30 september tot en met 11
oktober) en het bonnetje op school inlevert, krijgen wij 20% korting op het
totaalbedrag van alle bonnetjes om nieuwe boeken te kopen voor school.
Inleveren kan tot woensdag 16 oktober.
Wij doen hier heel graag aan mee en hebben uw hulp dus nodig. De bonnetjes
kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht. Alvast bedankt voor uw medewerking!

• De kinderen mogen elke maandagmorgen een kleine bijdrage meenemen voor een
goed doel. Dit schooljaar sparen we voor de ziekte van Duchenne. Een heel akelige
spierziekte die bij kinderen voorkomt. Ook op deze manier leren we de kinderen naar
de ander om te zien. Alle kleine beetjes helpen!

• Zaterdagmorgen a.s. om 10.00 uur is er een “Kind op schoot” dienst in de
Johanneskerk (toren). De kleuters hebben voor deze dienst een mooie ark van Noach
gemaakt. Deze dienst is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de
Protestantse Gemeente Serooskerke die sinds kort is verhuisd naar de Johanneskerk,
de gemeente Het Kruispunt die de diensten tegenwoordig houdt in de Petruskerk
en de school. Ieder is welkom!
Aanmelden via mailadres: ellen poppe@msn.com
Met liggend streepje _

•

Om de 2 weken komt de ColumBus achter de school (zie agenda en schoolkalender).
De kinderen kunnen in de bus een boek lenen. Dit zijn echter andere boeken dan die
uit onze schoolbibliotheek. Wanneer kinderen daar gebruik van willen maken, is het
belangrijk hierop te letten bij het inleveren!
Door de coronaproblematiek kan onze schoolbibliotheek helaas niet open op de
vrijdag, daar er op dit moment geen ouders in de school mogen. Misschien is de
ColumBus een mogelijkheid voor de kinderen om toch geregeld een boek te lenen. Zij
moeten dan hun bibliotheekpasje meenemen.
Vanwege corona kunnen er maar 2 kinderen tegelijk in deze bus.

We kunnen afsluiten met een positief geluid.
OOS International laat onze school gelukkig niet in de
steek!
Er zijn 3 mooie picknicktafels bezorgd voor op het
achterplein. Door alle regen van de laatste tijd zitten ze
nog in de verpakking als bouwpakket, maar zodra het
droog is worden ze in elkaar gezet. De kleuters kunnen
daaraan bijvoorbeeld lekker buiten eten, maar alle
kinderen kunnen daar gebruik van maken bij de
buitenlessen!

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

