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Beste ouders,

EXTRA VRIJE DAG: DONDERDAG 6 DECEMBER!!!

Volop herfst, de blaadjes vallen. De eerste rapporten
zijn meegegeven, de eerste ronde van oudergesprekken is geweest en ook de herfstvakantie is al
weer voorbij. Zo hard gaat het! Kijken we vooruit: de
Sint komt dit weekend weer in het land. Dus de
hoogste tijd voor onze OUDERKRANT nummer 4 van
dit schooljaar om u bij te praten.
Leest u hem even snel helemaal door, dan bent u
weer op de hoogte!

Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij donderdag 6 december
een studiedag op school.

Ingeborg Schrama, directeur

Ruim twee weken geleden hebben weer de eerste
oudergesprekken n.a.v. de herfstrapportage
plaatsgevonden. We vinden het fijn dat u tijd vrij hebt
willen maken om met de leerkracht te praten over de
vorderingen van uw kind. We vinden het contact met u
als ouder erg belangrijk en de leerkrachten hebben de
gesprekken als heel prettig ervaren.
Helaas hebben we ook gemerkt dat er ouders zijn die
zonder afmelding toch niet op het gevraagde tijdstip
aanwezig zijn. Dat is erg vervelend zeker omdat we met
het plannen rekening houden met eventuele broertjes
en zusjes op school. U zult begrijpen dat dat soms best
een lastige klus is met 385 leerlingen! Natuurlijk hebben
we begrip voor onvoorziene omstandigheden maar we
vragen u toch ook om zoveel mogelijk mee te gaan in het
rooster zoals het door ons voor de gesprekken wordt
opgesteld.

PERSONEEL
 Afgelopen dinsdag is juffrouw Mechteld, onze
bovenbouwmanager, aan haar zwangerschapsverlof
begonnen. Ze verwacht half december haar tweede
kindje en zal begin maart weer terug zijn op school.
Aanspreekpunt in die periode zullen zijn juffrouw
Ingeborg en juffrouw Mijke.
 Er zijn ook tijdelijk twee nieuwe vervangers
benoemd, beide leerkrachten zijn al bekend op onze
school:
- juffrouw Mandy van Oorschot, zij heeft vorig
schooljaar al een half jaar vervangen in de
onderbouw;
- juffrouw Debbie Smits, zij heeft vorig jaar stage
gelopen in groep 8 en het jaar daarvoor in
groep 6.

HIJ KOMT, HIJ KOMT….
Aanstaande zaterdag is het zover! Sinterklaas zal in
Nederland aankomen en dit jaar in Roermond. We zijn
op school al de hele week het Sinterklaasjournaal aan
het volgen, en natuurlijk ging er na al weer van alles mis.
De intocht wordt zaterdag uitgezonden bij Z@pp op
Nederland 3, allemaal kijken dus! We zullen op school
het Sinterklaasjournaal blijven volgen, en we hopen dat
Sinterklaas op 5 december ook even bij ons op school
komt!

Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten!
OUDERGESPREKKEN

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 29 november komt de schoolfotograaf
“van den Berg ID” op school om individuele foto’s van de
kinderen te maken en groepsfoto’s. Ook is er de
mogelijkheid om een gezinsfoto te laten maken.
Voor meer informatie, zie de losse brief bij deze
ouderkrant.

AANMELDEN NIEUWE KLEUTERS
Al vele jaren hebben we op onze school een
aanmeldweek om nieuwe kleuters aan te melden.
We merken dat steeds meer ouders tussendoor bellen
en langskomen om hun kind in te schrijven.
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Wij vinden dit erg prettig en ervaren het als zeer positief
dat we meer tijd hebben voor ouders en hun kind.
Vandaar dat we dit schooljaar geen aanmeldweek meer
houden maar we aan alle ouders, die een zoon of
dochter van 2 of 3 jaar hebben, willen vragen om even
telefonisch contact op te nemen met Mijke van Lieshout
voor het maken van een afspraak om hun kind in te
schrijven.

INFORMATIEAVOND NIEUWE KLEUTERS
Op donderdag 29 november om 19.30 uur is er een
informatieavond voor de ouders van de kinderen die
tussen 1 januari en 1 mei vier jaar worden en hier op
school zullen gaan starten.

TRAKTEREN OP SCHOOL
Als een kind jarig is, wordt dat ook op school gevierd.
De jarige mag dan natuurlijk trakteren, liefst in de vorm
van een stuk fruit of een andere “gezonde” traktatie.
Overdrijf niet; een kleinigheid is genoeg!
Dus snoepzakken of andere meervoudige traktaties zijn
taboe en worden soms gewoon mee terug naar huis
gegeven. Wilt u toch op een snoepje trakteren, dan geen
lolly’s a.u.b. De kinderen gaan met de traktatie vaak
meteen naar buiten om te spelen en dan wordt er
natuurlijk ook gerend. Dat is met een lolly in de mond
heel erg gevaarlijk. Dus geen lolly’s op school!!!

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
U heeft het mogelijk al gehoord of gelezen. Big Town en
het Kwebbeltje gaan verhuizen naar het gebouw van
Pippeloen aan de Generaal Snijdersstraat.
Dat heeft gevolgen voor het overblijven op onze school.
Vanaf januari zal het overblijven weer binnen school
gebeuren. Spring blijft verantwoordelijk voor de
tussenschoolse opvang, de TSO. De TSO wordt begeleid
door een coördinator en geschoolde vrijwilligers.
De wijziging heeft ook een financieel voordeel.
Overblijven op contractbasis zal vanaf januari € 2,65 per
keer gaan kosten. Incidentele opvang is mogelijk op
basis van een strippenkaart vanaf € 3,31 per keer.

Binnenkort ontvangt u als ouders via school informatie
van Spring over de nieuwe TSO. Ook zullen zij nu snel
gaan starten met het werven van vrijwilligers die tegen
een vergoeding de TSO willen gaan begeleiden.

SINTERKLAASVOORSTELLING ANNATHEATER
Voor de derde keer komt Poppentheater “ZIPSOP” naar
het Annatheater met een gezellige Sinterklaasvoorstelling. Deze keer met “Sinterklaas en de
circuspiet”. Als er plots de bibberziekte uitbreekt onder
de Pieten, is Sinterklaas ten einde raad. Hoe moeten de
pakjes nu bezorgd worden? Wie durft er nu het dak nog
op? Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als hij daar wel
weer een oplossing voor bedenkt. Hij roept de hulp in
van Circus “Bellicimo”. De behendige acrobaat van het
circus schiet te hulp en alles lijkt weer opgelost. Maar als
er in het circus verschillende pakjes op mysterieuze
manier verdwijnen is er wederom paniek in de tent.
Is er misschien een dief in het circus? Of heeft de
verdwijnkist hier iets mee te maken?
“Sinterklaas en de circuspiet” is een vrolijke familievoorstelling met volop afwisseling van poppenspel,
toneel en muziek. Wil je deze voorstelling graag zien?
Kom dan zondagmiddag 25 of woensdagmiddag 28
november naar het Annatheater aan de Floreffestraat
21a in Helmond. Beide dagen is er een voorstelling om
14.00 uur en om 16.00 uur.
Deze familievoorstelling is geschikt voor groot en klein
vanaf 3 jaar en duurt ongeveer 45 minuten.
Kaartjes à € 5,- kun je reserveren via
reserveren@annatheater.nl of telefoon 06-28104333.
Voor meer info: zie www.annatheater.nl.

VANUIT DE OUDERVERENIGING


Namens de activiteitencommissie:
Halloween-tocht
Op woensdag 31 oktober vond de Halloween-tocht
door de wijk plaats. Ruim 150 kinderen kwamen mooi
verkleed op school. Daarna begon de tocht door de
wijk. Het was al donker en dat maakte het extra
spannend. Iedereen bedankt voor het meedoen!
Het was een zeer geslaagde avond.

