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Start Kinderboekenweek
Kledingactie: oude kleding brengen tussen 12.30 en 16.00 u
Kledingactie: oude kleding brengen tussen 8.15 en 9.30 u
Teamvergadering 15.00 – 16.30 uur
Ouderraadsvergadering 20.00 uur
Mevr. Nelke Mannee van kinderboekhandel Mijn Eiland
Afsluiting kinderboekenweek- Viering
Verkoop oude kinderboeken
Studiemiddag team
Aangepast rooster groep 5 t/m 8 gaan om 13.30 uur uit
Herfstvakantie t/m zondag 25 oktober
Weer naar school

Oud papier
Ook zaterdag 31 oktober wordt vanwege de corona maatregelen het oud papier niet
door onze vrijwilligers bij u opgehaald!
Wij verzoeken u vriendelijk om, indien mogelijk, uw oud papier ZELF op zaterdag 31
oktober overdag naar de oud papier container te brengen en erin te zetten.
Graag zo ver mogelijk naar achteren, zo hoog mogelijk en niet in plastic verpakken.
De container staat in de Zweedsestraat te Mookhoek tegenover de parkeerplaats
en de glasbak.
Houdt u zich a.u.b. aan de RIVM richtlijnen.
Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.
Medezeggenschapsraad
Met ingang van dit nieuwe schooljaar zoeken wij met spoed een ouder die de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad wil komen versterken.
Heeft u interesse laat dit dan weten aan Conchita van Os of Addie Havelaar.
GEEN Snoep voor in de pauze en voor tussen de middag
U mag voor de kleine pauze in de ochtend uw kind iets te eten en te drinken meegeven.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze schoolfruitdagen. Op deze dagen
kunt u alleen een fruithapje meegeven voor de kleine pauze.
Wij willen u vragen om op de andere dagen voor de kleine pauze ook fruit mee te
geven of een “gezonde”koek of een boterhammetje. In ieder geval geen snoep,
chocolade of chips.
Verder verzoeken wij u oom ook in de brooddozen voor tussen de middag geen snoep,
koek of chocolade te stoppen. Een boterham met wat tomaatjes, komkommer of fruit
met daarnaast iets te drinken is voldoende.
Verder is het vooral bij groep 1 en 2 erg handig als de naam van uw kind op zijn /
haar beker of pakje en fruitdoosje staat. Kleuters weten vaak om 10.00 uur niet
meer wat ze ’s morgens voor in de pauze mee naar school hebben gekregen.

Gymmen in de Apollohal en het Verenigings Gebouw
Ook dit schooljaar gymmen de groepen 3 t/m 8 elke maandagmorgen in de Apollohal
in Strijen. Groep 1 en 2 maakt, vooral bij slecht weer, bijna dagelijks gebruik van het
Verenigings Gebouw.
Op vrijdagmorgen gymmen de groepen 1 t/m 8 in het Verenigings Gebouw. De lessen
bewegingsonderwijs (gym) worden op maandagmorgen in de Apollohal en op vrijdag in
het Verenigings Gebouw gegeven door een vakleerkracht.
Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen goede gymschoenen dragen. Het is van
groot belang dat de kinderen gymschoenen dragen met zolen met een goed en stroef
profiel en geen balletschoentjes.
De jongens dragen verder een kort sportbroekje met een T-shirt en de meisjes een
gympakje of ook een korte broek met een T-shirt.
Iedere week wordt de gymkleding door de leerlingen weer mee naar huis genomen,
zodat deze gewassen kan worden.
Let s.v.p. op dat de gymkleding op maandag en vrijdag mee naar school gaat, want
zonder gymkleding mogen kinderen niet meegymmen…. Wij vinden het jammer als
kinderen de gymles moeten missen, want gymmen is leuk, belangrijk en intensief
bewegen en sporten is gezond.
Jantje Beton Loterij
Uiterlijk 24 september moesten de verkoopboekjes weer op school, bij Addie, worden
ingeleverd.
De machtigingsformulieren moeten in het verkoopboekje blijven zitten
Wilt u er voor zorgen dat de lotenboekjes zo snel mogelijk op school worden
ingeleverd!
Kinderboekenweek
Woensdag 30 september is de start van de jaarlijkse Kinderboekenweek met het
thema “En toen”. In alle groepen zal bij verschillende lessen gewerkt worden rondom
dit thema.
Op woensdag 7 oktober komt Mevr. Nelke Mannee van kinderboekwinkel
Mijn Eiland/ Schouten uit Strijen in alle groepen iets vertellen over de bekroonde
boeken en andere leuke kinderboeken en leest er ook uit voor en laat veel boeken zien.
Kinderen mogen die morgen geld meenemen naar school om zelf een boek van hun
keuze te kopen. Helaas kunnen ouders dit keer i.v.m. de coronamaatregelen NIET met
hun kind of hun kinderen mee om een boek uit te kiezen en aan te schaffen.
Uw kind kan een boek de volgende dag ook bestellen op school OF u kunt met uw kind
gaan kijken in de boekhandel in Strijen.
Van alle kinderboeken die worden aangeschaft door de kinderen en u bij Boekhandel
Schouten in Strijen ontvangt de school een percentage, waar de school dan weer leuke
nieuwe kinderboeken voor koopt voor in de klassen. Ook verleden jaar hebben we
leuke boeken kunnen aanschaffen, waar de kinderen veel leesplezier aan beleven.
Donderdag 8 oktober sluiten we met elkaar de Kinderboekenweek af.
Nadere informatie hierover volgt.
Verkoop oude kinderboeken
Maandag 12 oktober verkopen we in de hal van onze school oude kinderboeken. De
boeken kosten € 0,20 per stuk. De kinderen gaan die dag onder begeleiding van hun
leerkracht boeken uitzoeken en kopen. Mag uw kind(eren) ook boeken kopen geef hem
dan die dag geld, in een portemonnee met naam erop, mee naar school.

INFO
Kledingactie
Nu de herfst weer voor de deur staat en de zomerkleren niet meer aan kunnen is het
een goed moment om de kledingkast op te ruimen.
Stop al uw oude kleding, beddengoed, knuffels, tassen, schoenen etc. in de plastic zak
die uw kind mee naar huis heeft gekregen.
Woensdag 30 september en donderdag 1 oktober zamelen wij zoals elk jaar weer
kleding in voor Bag2school. De ingezamelde kleding gaat naar een goed doel. De
school krijgt 30 ct per kilo opgehaalde kleding. Helpt u mee om zoveel mogelijk
kleding in te zamelen.
Woensdag 30 september van 12.30 uur tot 16.00 uur en
donderdagmorgen 1 oktober van 8.15 uur tot 9.30 uur kunt u uw zak(ken) kleding op
school inleveren.
Aangepast Continurooster
Vrijdag 16 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie, hebben de leerlingen van groep
5 t/m 8 een continurooster. Zij gaan die dag om 13.30 uur naar huis.
Schoolfruit en -groenteprogramma
Dit schooljaar gaan we weer mee doen met het EU schoolfruit en -groenteprogramma.
Vanaf de week van 9 november krijgen we 20 weken lang, voor alle kinderen, voor 3
dagen per week gratis groente en fruit.
Ouderhulp
Ook dit jaar hebben we hebben we bij verschillende activiteiten uw hulp weer nodig.
Uw kind krijgt maandag het blad “Ouderhulp” mee naar huis. Hierop kunt u aangeven
waarmee u ons dit schooljaar wil gaan helpen. We zoeken ook nog altijd nieuwe
ouderraadsleden. Wilt u hier meer informatie over, vraag gerust aan één van de
ouderraadsleden. Wilt u het ingevulde blad zo snel mogelijk mee naar school geven.
En nu maar hopen dat het Coronavirus geen roet in het eten gaat gooien.
Gesprekavond
Op dinsdag 13 oktober staat de gespreksavond gepland. I.v.m. de coronacrisis willen
we zo min mogelijke volwassenen in school.
Hierom zullen we de gesprekken met u zoveel mogelijk op dagen na schooltijd
plannen. De leerkracht gaat met u contact opnemen om een afspraak met u te maken.
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Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

