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INLEIDING
Geachte ouder(s),

De eerste vakantie van het schooljaar zit er al weer op. Ik hoop dat u ook een fijne week heeft gehad.
Voor de herfstvakantie is er gestart met het crea-uur. Op beide locaties was er veel bedrijvigheid.
Niet alleen van kinderen, maar ook leerkrachten en ouders die actief bezig waren, zodat er weer een
mooi programma voor de kinderen gegeven kon worden. Een mooi aspect van het crea-uur vind ik
dat kinderen uit verschillende groepen door elkaar met elkaar samenwerken en plezier hebben. De
creatieve opbrengst is dan de kers op de taart.
Het van en met elkaar leren kent vele uitingsvormen.
De kinderboekenweek was voor groep 8 een mooie aanleiding om bij de
groepen 1-2 te gaan voorlezen.

Op 5 oktober was het de dag van de leerkracht. Voor Ton en mij een goede gelegenheid om onze
waardering voor het team uit te spreken. Daarvoor zijn we de klassen langsgegaan om de
leerkrachten in het zonnetje te zetten. Wellicht heeft uw kind er thuis iets over verteld.
Voor komende twee weken staat er weer een crea uur op de kalender en starten we met het eerste
podium. Wellicht tot dan.

Sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
22 oktober:
24 oktober:
31 oktober:

Luizencontrole
Crea-uur 2 11.00 – 12.15 uur
Podium 1 11.45 – 12.15 uur

CREA-UUR
Woensdag 24 oktober is de tweede ronde van het crea-uur.

EERSTE PODIUM OP 31 OKTOBER
Het eerste podium van dit schooljaar is op woensdag 31 oktober. Dit vindt plaats in de grote
zaal van het Dorpshuis. De groepen 1-2a, 3a, 4b, 6a, 7a en 8b verzorgen tijdens dit podium
optredens. Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de optredens.

EVEN VOORSTELLEN…
Mijn naam is Eline van Lieshout. Ik ben 20 jaar oud en woon in Beek en Donk daar woon
ik samen met mijn vader, moeder en tweelingbroer. Afgelopen jaar ben ik begonnen aan
de pabo op hogeschool De Kempel. Hier word ik opgeleid tot juf! Dit jaar mag ik bij jullie
stage komen lopen wat ik natuurlijk ontzettend leuk vind. Ik ben te vinden in groep 1-2C
bij juffrouw Lotte. Naast mijn opleiding heb ik ook nog hobby’s zoals gitaar spelen,
paardrijden, sporten en afspreken met mijn vriend en vrienden. Mijn doel is om hier een
hele fijne tijd te hebben met iedereen en natuurlijk heel veel te leren om mezelf te
ontwikkelen tot een goede juf.
Ik heb er zin en hoop jullie ook!

LEERLINGENLIJSTEN
Vandaag ontvangt u per mail een leerlingenlijst van de groep, waarin uw kind zit. Alleen de kinderen waarvan
ouders toestemming hebben gegeven staan op deze lijst vermeld. In verband met de nieuwe privacyregels
kunnen wij u geen lijsten verstrekken van de parallelgroep. Wij verwachten dat ouders zorgvuldig met deze
lijst om zullen gaan.

LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats. De luizencontrole vindt dit schooljaar (dus
ook na de herfstvakantie) op maandag op locatie Grotenhof en op woensdag op De Wieken
plaats.
Hierdoor zorgen we ervoor dat luizen snel worden opgespoord, voordat er verspreiding plaatsvindt. Na de
oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich nieuwe luizenouders aangemeld. Hierdoor is het mogelijk om
twee volledige teams te vormen, waardoor de luizencontrole door kan gaan. We willen alle ouders die zich
hebben aangemeld daarvoor bedanken.
Vanmorgen vond de luizencontrole op locatie Grotenhof plaats, woensdag 24 oktober op De Wieken.
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