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24 september 2018

Teamvergadering 15.00 uur
Start week van de pauze hap; groep 5 t/m 8
Inleveren Jantje Beton lotenboekjes
Rots en Water training; groep 7 en 8
Yvonne afwezig; Josje werkt
Peter afwezig in verband met cursus
Oud papier
Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Rekenbijeenkomst; Linda

Oud papier
Zaterdag 29 september wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
De OUDERRAAD is op zoek naar VRIJWILLIGERS die eens in de maand op zaterdagochtend
willen helpen met het ophalen van OUD Papier. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind
Ouderhulp
Ook dit schooljaar hebben we bij verschillende activiteiten uw hulp weer nodig. Uw kind heeft
maandag 10 september het blad “Ouderhulp” mee naar huis gekregen. Hierop kunt u aangeven
waarmee u ons in dit nieuwe schooljaar op school wil gaan helpen. Wilt u het ingevulde blad
zo snel mogelijk op school inleveren.
Jantje Beton
Woensdag12 september hebben alle leerlingen een lotenboekje met daarin 10 loten mee naar
huis gekregen. Tot en met 26 september kunnen de kinderen hun loten aan familie, vrienden
en kennissen en in de buurt verkopen.
Uiterlijk 28 september moeten de lotenboekjes en het geld bij de eigen leerkracht of bij juf
Addie worden ingeleverd.
Toezicht op het plein
Als kinderen ‘s ochtends op school komen gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 (als het niet
regent) eerst naar buiten. Voor schooltijd, van 8.15-8.25 uur, en natuurlijk ook in de pauzes is
er toezicht op het plein. De kinderen van groep 1 en 2 komen meteen naar hun lokaal. In
verband met het overzicht van de pleinwacht mogen zij alleen naar buiten als hun ouder(s)
daarbij aanwezig blijven.
Schoolmaatschappelijk Werk
Maike Breijnaerts is de schoolmaatschappelijk werkster op onze school. U kunt bij het
schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag
en school gerelateerde problemen/zorgen, anders dan leerproblemen. Het
schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig,
waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in
overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met
de intern begeleider van de school.
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en
het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk
werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuishoort,
dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern

begeleider van de school. Maike Breijnaerts is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag via:
telefoonnummer: 06-55881046 of per email: m.breijnaerts@kwadraad.nl
Korfbal
Voor het eerst sinds jaren zijn er niet voldoende kinderen die zich hebben opgegeven voor het
schoolkorfbal, 6 kinderen uit verschillende groepen.
JAMMER, maar hierdoor kunnen we geen team samenstellen en kan het korfbal niet doorgaan.
Volgend jaar willen we weer van de partij zijn!!!!
Continurooster
Alle leerlingen hebben intussen een lunchtasje gekregen. Het is de bedoeling dat het eten voor
tussen de middag in dat tasje mee naar school komt. Deze tasjes gaan met de kinderen mee
naar hun eigen groep en hoeven NIET meer in de koelkast.
Wilt u eraan denken om niet te veel eten aan de kinderen mee te geven en om ook niet veel
snoep in de brooddozen te stoppen.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is het de week van de pauzehap. Er zal in deze groepen
via de lessen meer aandacht besteed worden aan een gezonde pauzehap. Wilt u hier meer over
lezen dan kunt u kijken op de site www.ikeethetbeter.nl

