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ALGEMEEN
Beste ouders,
Deze week een bijzondere dag: de geboortedag van Johannes Post. Hij werd geboren in het
Hollandscheveld op 4 oktober 1906. Hij ging tijdens de oorlog in het verzet en kwam helaas om het
leven op 16 juli 1944. Woensdag 10 oktober vieren we een feestje voor Johannes Post. De OR
organiseert een feestelijke ochtend. Laat u de uitnodiging ook aan uw kind zien?
De ouderavond van de GGD is door 18 ouders bezocht, uit iedere groep waren ouders aanwezig. Dank
voor uw belangstelling. Na de herfstvakantie worden de lessen relaties en seksualiteit een keer per
maand gegeven.
Vanuit de voorbereidingscommissie kinderboekenweek en de OR heeft u een mail gekregen rondom
de activiteiten kinderboekenweek. Wij hopen veel ouders, opa’s oma’s te zien tijdens onze
inloopavond.
Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER OKTOBER
dinsdag
woensdag
donderdag

09-10
10-10
11-10

dinsdag

16-10

Juf Conjo afwezig, studiedag Maatschappelijk Ondernemen
Kinderboekenweekfeest
Koffiemoment ouders groep 1-2, uitleg door ouder allergie nieuwe leerling.
Juf Andrea afwezig, vervanging RTC, groep 6-8 excursie Binnenhof
Koffiemoment ouders groep 1-2, uitleg door ouder allergie nieuwe leerling

woensdag
donderdag

17-10
18-10

Dit Kan Ik Ochtend, 10.45-12.00
Inloopavond afsluiting projectweek 18.30-20.00 inclusief boekenverkoop

vrijdag

19-10

maandag
dinsdag

29-10
30-10

Start herfstvakantie groep 1-4 12.15, groep 5-8 14.30
Schrijversbezoek Selma Noort groep 7-8
Juf Conjo afwezig,
KOFFIEOCHTEND 08.30-09.30, Jannie Go! Aanwezig 13.00

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
PORTFOLIO
Dit schooljaar gaan we een start maken met het portfolio. Een spannende ontdekkingsreis. In de
komende weken worden er portfolio gesprekken gehouden met de leerlingen. In eerste instantie met de
leerlingen van groep 5-8, maar misschien dat de leerkracht van de onderbouw ook al met een aantal
leerlingen een portfoliogesprek houdt. Het portfolio wordt naast een verzameling van het werk van de
leerling, een overzicht van de ontwikkeling van het kind. De verantwoording van het portfolio zal
naarmate de leerling ouder wordt, steeds meer van leerkracht naar leerling verschuiven. De leerling is
verantwoordelijk voor het portfolio. Wij hebben in eerste instantie gekozen voor een papieren versie
van het portfolio, in plaats van een digitale versie. Dit om de eerste stap iets makkelijker te maken.
Het is dus niet meer zo dat u in februari een rapport krijgt. Op dat moment krijgt uw kind het eerste
portfolio mee naar huis. En vinden er ook portfoliogesprekken plaats, waarbij wij de leerlingen van
harte uitnodigen.
In de tussentijd, plannen we facultatief gesprekken met ouders (en leerlingen) om de ontwikkelingen
en de gestelde doelen te bespreken. U krijgt hier na de herfstvakantie een oproep via Parro voor. U
kunt als ouders ook een gesprek aanvragen. De ouders van groep 3 krijgen nadat de herfstsignalering
is afgenomen een uitnodiging voor een gesprek.

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 7 thema: ZELFVERTROUWEN!
Onderbouw (groep 1/2): ‘Vertrouw op wat je kunt’
Emotiewoorden: onzeker, spannend, trots, zeker
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Vertrouw op wat je kunt’
Emotiewoorden: gespannen, onzeker, rustig, trots, veilig, zeker, zenuwachtig
Bovenbouw (groep 6 t/m 8):’Vertrouw op wat je kunt’
Emotiewoorden: gespannen, ontspannen, zeker, onzeker, trots

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Deze en komende week komen de verhalen uit: Exodus 19 tot en met 32. De verhalen gaan over het
thema: ‘Pas op?’ en ‘Hoe kun je dat nou doen?’.

ONTDEKKERS
Na de herfstvakantie gaan de Ontdekkers weer van start. De leerlingen voor wie dit geldt, krijgen
komende week een uitnodiging. De Ontdekkers zitten op het leerplein! Wilt u hier rekening mee
houden?

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
WELKOM
Nieuw op onze school:

Daan! Ook jij komt na de herfstvakantie officieel in groep 1. We wensen jou een super JP tijd.

KOFFIEMOMENT ouder groep 1-2
Na de herfstvakantie komt Liam bij ons op school. Helaas heeft Liam een ernstige vorm van een pinda
allergie. De ouders hebben een informatiebrief geschreven aan alle ouders en moeder wil tijdens een
koffiemoment voorlichting geven over de mate van allergie en hoe we als school om kunnen gaan met
deze allergie. Om alle ouders op de hoogte te kunnen brengen, zijn er twee extra koffiemomenten voor
de ouders van groep 1-2, namelijk op donderdag 11 en dinsdag 16 oktober, beide

momenten starten rond 08.30. Wij hopen dat u bij een van deze momenten aanwezig kunt
zijn. Naast deze koffiemomenten worden alle geledingen en externe partijen op de hoogte gebracht en
worden de leerlingen en ouders van de overige groepen per brief geïnformeerd. De leerlingen van
groep 3-8 krijgen een extra korte voorlichting door Jannie van GO! De informatiebrief vanuit school
en de brief van moeder worden in de komende week verspreid.

SCHOOLFRUIT
In de week van 12 november krijgen we weer drie keer in de week gratis schoolfruit. Fijn dat we weer
zijn ingeloot!

TSO BIJDRAGE
Ieder schooljaar vragen wij een vrijwillige bijdrage per gezin voor de TSO onkosten. Inmiddels heeft u
een mail hierover ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

VAN DE OR
KINDERBOEKENWEEK/PROJECTWEEK THEMA: Vriendschap
Deze ochtend mag IEDEREEN feestelijk verkleed naar school komen.

OPROEP KERSTWANDELING

19 december is onze kerstviering.
Deze keer willen we weer een wandeling
organiseren. Dit kan alleen wanneer er veel
hulp komt! De eerste ouders hebben zich al
aangemeld tijdens de informatie inloopavond
en er kunnen er nog veel meer bij!!
Aanmelden kan bij: Martijn Sparnaaij
(vader van Britt, groep 5) of Louiza Bikker
(moeder van Stijn, groep 4 en Jente groep 2)
Het lijkt nog ver weg, maar om het
goed te organiseren hebben we veel tijd nodig.
Doet u ook mee?

