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IB-middag; Ria
Schoolreis groep 1 t/m 6
Directeurenberaad
Inleveren Jantje Beton boekje
Ouderraadsvergadering; 20.00uur
Start Kinderboekenweek
Begrijpend lezen bijeenkomst; 13.00 uur
Viering; worden wat je wil
Herfstvakantie

Schoolreis
Donderdag 23 september gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis naar
Billy Bird park Hemelrijk. De kinderen moeten die dag op de gewone tijd, 8.30 uur op
school aanwezig zijn.
We vertrekken om 9.00 uur en hopen om ongeveer 16.45 uur weer terug te zijn in
Mookhoek. Via de facebook pagina van school houden we u op de hoogte van de
actuele aankomsttijd.
Vrijdag hebben de desbetreffende kinderen een informatieblad mee naar huis
gekregen waarop staat wat wel en niet mee hoeft op schoolreis.
De kinderen krijgen donderdagmorgen op school een schoolshirt aan zodat we
iedereen die dag goed kunnen herkennen.
Vrijdag moeten alle shirts weer ongewassen worden ingeleverd bij de leerkracht.
Let op, het shirt niet zelf wassen, dat doet de OR zelf.
Jantje Beton Loterij
Wist u dat een groot aantal kinderen niet of slechts maar één keer per week buiten
speelt? En dat veel kinderen niet naar een sportclub kunnen om te bewegen?
Terwijl buiten spelen ontzettend belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van
kinderen.
Met de helft van de opbrengst van de verkochte loten van de loterij ondersteunt Jantje
Beton buitenspeelprojecten. De andere helft van de opbrengst van de verkochte loten
mogen de deelnemende scholen zelf houden om activiteiten voor hun leerlingen mee
te financieren.
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Jantje Beton Loterij, die op woensdag
15 september is begonnen.
Per gezin kreeg de oudste van het gezin die dag een verkoopboekje mee naar huis.
In dit boekje zitten 10 machtigingsformulieren. De kinderen gaan met dit boekje langs
familie, vrienden of buren in de buurt en proberen loten te verkopen.
De loten kosten €3,00 per stuk. De kinderen ontvangen van de kopers geen geld,
maar laten de lotenkoper een machtigingsformulier invullen die in het verkoopboekje
zitten. De lotenkoper geeft daarmee Jantje Beton éénmalig toestemming om geld van
hun rekening af te schrijven.
De machtigingsformulieren moeten in het verkoopboekje blijven zitten.
Uiterlijk 30 september moeten de verkoopboekjes weer op school, bij de eigen
leerkracht, worden ingeleverd.

Kledingactie
Donderdag 28 oktober zamelt de ouderraad weer kleding in voor Bag2school.
De ingezamelde kleding gaat naar een goed doel. De ouderraad krijgt een klein bedrag
per kilo opgehaalde kleding. Dus……..ruimt u de zomerkleding op, bewaar ze voor de
kledingactie van de ouderraad.
Ziek
Anneroos Steenbergen is ziek en wordt ook komende week vervangen door Arianne
Zonneveld (maandag en dinsdag) en door Linda van den Berg (woensdag, donderdag
en vrijdag).
School en veiligheid
Een nieuw schooljaar en een nieuwe groep kinderen. De groepsdynamiek is dan
belangrijk. Niemand buitensluiten, iedereen hoort erbij. Een positief en open
groepsklimaat is waar we als school voor gaan. Een groep waarin iedere kind het
gevoel heeft er te mogen zijn. Een plek waar kinderen voelen en ervaren dat zij
onderdeel zijn van de groep, goed zijn zoals zij zijn en ruimte hebben om te oefenen
en te experimenteren. Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep
willen horen is één van de basisbehoeften van de mens. Als je de toegang tot zo’n
groep wordt ontzegd kan dit grote gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud
je ook bent. Complimenten hebben een positief effect op de groep én het individu.
In de week van 27 september t/m 1 oktober doet onze school mee met De nationale
week tegen pesten. In elke groep besteden we met lessen en activiteiten aan het thema
van dit jaar dat gaat over iemand niet buitensluiten.

