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Beste ouders,
Hier is weer de OUDERKRANT; nummer 3 alweer van
dit schooljaar. De herfstvakantie begint en wij willen u
graag informeren over de activiteiten in deze vakantie
en natuurlijk alle andere belangrijke dingen van onze
school. Het kost maar 5 minuutjes van uw tijd om deze
krant door te lezen maar dan bent u wel helemaal op
de hoogte.
Ingeborg Schrama, directeur

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober is het
weer herfstvakantie. In de herfstvakantie zijn er allerlei
leuke dingen te doen en te beleven. Hierover leest u
meer in deze ouderkrant. School begint weer op
maandag 21 oktober. Alvast voor iedereen een hele
gezellige en mooie week!

RAPPORTEN EN GESPREKKEN
Het eerste rapport van dit schooljaar, een kort rapport,
krijgt uw kind mee naar huis op vrijdag 1 november.
Hierna zal ook een oudergesprek plaatsvinden.
Het gaat om een “eerste indruk”, nu uw kind een kleine
drie maanden in de nieuwe klas zit.
Vrijdag 25 oktober krijgt uw kind een uitnodiging mee
voor het oudergesprek dat zal plaatsvinden op maandag
4 november of donderdag 7 november. Tijdens beide
avonden staat de koffie en thee voor u klaar in de aula.
Wij hopen u dan te zien.
We hebben nog niet alle rapportmappen terug. Graag op
maandag na vakantie meebrengen!

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 23 oktober vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes
enz., maar graag de haren los.

KINDERBOEKENWEEK 2013: “KLAAR VOOR DE
START!”
Na het startschot op woensdag 2 oktober waren alle
kinderen er klaar voor:
ze wilden aan de slag met voetbal en turnen,
wielrennen en kickboksen en met al die andere
sporten.
En wat is er nu (bijna) nog leuker dan sporten en
spelen?
Lezen of voorgelezen worden over sporten en spelen!
Want wat zijn er veel boeken over dit thema:
boeken waarin kinderen een hoofdrol spelen die
winnen of verliezen, opscheppen of faalangst hebben.
Boeken over natuurtalenten, of over kinderen die heel
veel moeten oefenen of trainen.
En dan al die informatieve boeken...
Deze week zijn we op school volop bezig geweest met
al die boeken. Er is gelezen, geknutseld, gesport. Maar
ook verteld en geschreven. Prachtige verhalen
werden er verzonnen. Met in de hoofdrol ... uw kind
met zijn of haar favoriete sport!
De oudere kinderen hebben weer gezellig samen
gelezen met de kinderen uit de lagere groepen.
En er zijn voorleeswedstrijden gehouden.
Wat hebben we fantastische voorleeskanjers op
school. In de spannende finale van groep 7 en 8 werd
de schoolwinnaar van dit jaar gekozen: Eva Hagebols
uit groep 7a ging met de eer strijken! Proficiat Eva, en
veel succes in de Helmondse finale!
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten
met een sport- en boekencircuit.
Een gezellige eindspurt van een prachtige
Kinderboekenweek!
Op de website vindt u verslagen van de verschillende
activiteiten.
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VRIJWILLIGERS OP SCHOOL

BEDANKT VOOR UW HULP

In de vorige ouderkrant heeft u kunnen lezen hoe de
oudervereniging vanaf nu aan de slag gaat o.a. in de
commissie buitenschoolse activiteiten en met het
inrichten van een vrijwilligerspool. Dit stuk heeft tot
wat verwarring geleid. Aanleiding hiervoor is het
standpunt van de oudervereniging dat vrijwilligers die
betrokken zijn bij activiteiten van de oudervereniging
bij voorkeur ook ouder zijn op onze school.

Gisteren hebben we als school een grondige controle
gehad op onze leerling administratie. We zijn in de
afgelopen weken druk bezig geweest om op alle leerling
kaarten handtekeningen te verzamelen van beide
ouders. Ik wil u graag bedanken voor de moeite die u
heeft genomen om ons daarbij te helpen. De controle
heeft aangetoond dat onze administratie prima op orde
is.

Naast activiteiten vanuit de oudervereniging zijn er
binnen school nog meer activiteiten waar we geholpen
worden door vrijwilligers. De bieb op maandag en ook
het brigadieren zijn hiervan goede voorbeelden. Als
school hebben we het geluk dat we hiervoor naast
ouders ook een aantal vrijwilligers hebben die geen
kinderen (meer) op onze school hebben.
Natuurlijk zijn en blijven zij van harte welkom binnen
onze school. Zonder hun inzet zou het veel moeilijker
worden om deze extra activiteiten voor onze
leerlingen mogelijk te maken.

ADJUNCT DIRECTEUR
Zoals u wellicht weet heeft Dhr. Theo Driessen
afscheid genomen van onze school. Uiterlijk per 1
januari zal mevrouw Connie Schellens starten als onze
nieuwe adjunct directeur. Na haar start hier op school
zal ze zich via de nieuwsbrief verder aan u voorstellen.

OUDERVERENIGING: JAARVERGADERING
Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen is de
jaarvergadering van de oudervereniging verzet. De
nieuwe datum is woensdag 30 oktober om 19.30 uur op
school. Tijdens deze jaarvergadering zullen de
verkiezingen worden gehouden en wordt ook de
ouderbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.

RABOJEUGDLAND
Ook deze herfstvakantie organiseert Stichting
RaboJeugdland voor de kinderen van groep 3 t/m 8
wederom het sport-, spel- en doefestijn RaboJeugdland.
Sporthal “de Braak” is dan even geen sporthal maar een
grote feestzaal. Tijdens RaboJeugdland zijn er circa 25
activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen.
Van knutselen tot fietsen, van behendigheidsspelletjes
tot het beklimmen van de TakeOut stormbaan, van
slingerbal tot spijkerbroekhangen en nog veel meer.
U heeft inmiddels de uitgebreide informatie hierover
ontvangen bij de vorige ouderkrant.

INDUKAN
Tussen 12 en 20 oktober vindt in Helmond een
erfgoedmanifestatie INDUKAN plaats. (Het kanaal als
levensader voor de Helmondse industrie) Voor meer
informatie hierover kunt u een kijkje nemen op de
website www.indukan.nl Voor kinderen tot en met 12
jaar is deze manifestatie gratis.

