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Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Bradley van Nispen en Sietske Havermans

Belangrijke data
3 oktober
4 oktober
5 oktober
7 oktober
8 oktober
12 oktober

20 oktober
26 t/m 30 oktober

Herfstviering 17.00 uur
Werelddierendag
Dag van de leraar
MR vergadering
Start Kinderboekenweek
Skate clinic
Juffrouw Nicole jarig
Typeles
Algemene ledenvergadering OR
Aanvang 19.30 uur
Bezoek
schoolfotograaf
Herfstvakantie

Nieuws vanuit de school
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de herfstvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan
even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Jantje Beton:
De opbrengst van de Jantje Beton Actie was dit jaar 480 euro.
Dit jaar is er voor gekozen het bedrag te besteden aan de nieuwe sporttenues. Deze waren aan
vervanging toe. Iedereen heel erg bedankt voor deze fantastische opbrengst.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand oktober op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Project Dieren groep 1-2
28 september is groep 1-2 met het project Dieren gestart. We willen een dierenwinkel
maken. De kinderen mogen dieren meebrengen. Ze kunnen ook artikelen meebrengen die in
een dierenzaak verkocht wordt. ( naam overal op zetten a.u.b.)
Deze periode staat de letter –d- centraal. Ook hiervoor mogen dingen mee naar school
gebracht worden die met de letter –d- begint.

Zaterdag 3 oktober: kinderviering om 17.00u
Aanstaande zaterdag is er weer een kinderviering in de kerk. De viering is vooral bedoeld
voor kinderen. De teksten zijn begrijpelijk en kindvriendelijk. Deze worden ook grotendeels
door kinderen voorgelezen. Het kinderkoortje zingt de liedjes. Tijdens de viering zijn er
momenten gecreëerd dat de kinderen eventjes van hun plaats mogen komen, het is anders
een lange zit voor ze. De pastoor (Gerard Damen) nodigt ze onder andere uit om een rondje
door de kerk te lopen op zoek naar vertelplaten. Ook mogen ze hun knuffeldier meebrengen,
want het thema van deze viering is: Franciscus de dierenvriend ( dierendag 4 okt.).
Dus…. kom zaterdag 3 oktober met je knuffeldier gezellig naar de kerk, tot dan!
De kinderviering van Kerstmis kunt u ook alvast in uw agenda zetten: donderdag 24
december (kerstavond) een herdertjesmis om 17.00u.
Mocht uw kind graag een keertje mee doen: zingen, voorlezen of misdienen laat het dan
weten aan juf Carolina (of aan iemand van de werkgroep kinderviering: Sandra den Ridder
en Frans Hereijgers).
Groetjes en graag tot zaterdag!

Overblijven.
Ik heb aan alle ouders/verzorgers gevraagd om het inschrijfformulier in te vullen .
Ook als je kind niet vast overblijft is dat toch nodig.
Als je kind toch onverwachts eens over moet blijven en hij/zij wordt ziek of doet zich zeer is
het toch fijn dat wij een telefoonnummer hebben van een ouder of verzorger.
Dan kunnen de vaste overblijfkrachten gelijk iemand bellen.
Als je kind overblijft en hij/zij is ziek wil je dan ook aub doorgeven aan de conciërge dat hij/zij
niet overblijft.
Een vaste overblijfdag mag niet zomaar geruild worden als er bijvoorbeeld een staking /
schoolfeest / bloemencorso of studiedag is.
Incidenteel overblijven kost 2 euro per keer, dit dient op de dag dat uw kind overblijft
contant te worden voldaan.
Bij vast overblijven 1 dag per week kost 25 euro per jaar.
Bij vast overblijven 2 dagen per week kost dat 50 euro per jaar etc.
Je ontvangt dan een factuur, welke per bank betaald kan worden.

Ouders waarvan een kind(eren) één of meerdere dagen voor vast overblijft, worden
ingedeeld als losse overblijfkracht.
De losse overblijfkrachten werken volgens een schema.
De indeling gebeurt in verhouding tot het aantal kind(eren) en hoe vaak deze overblijven.

Het schema wordt opgesteld door de overblijfcommissie meestal voor een periode van
vakantieperiode tot de volgende vakantieperiode.
Bij afwezigheid dient de losse overblijfkracht zelf voor vervanging te zorgen.

Als je kind incidenteel over wilt blijven, schrijf dat dan op het bord in het overblijflokaal dan
weten de vaste overblijfkrachten dat hij /zij overblijft.
De kinderen van de onderbouw eten beneden in het lokaal naast de kleuters.
De kinderen van de bovenbouw eten boven in een klaslokaal.
Er zijn 4 vrijwilligers waarvan 2 vaste overblijfkrachten.
De kinderen mogen geen drinken of snoep meenemen van thuis.
Wel een peperkoekje oid voor na de boterhammen.
De kinderen krijgen drinken, melk, water of thee.

Als laatste... ik wil na dit schooljaar stoppen met de administratie van het overblijven.
Ik hoop dat er iemand is die na dit schooljaar mij wil gaan vervangen.
Als je de administratie doet hoef je niet te helpen met overblijven als je kind(eren) vast
overblijft.
Ik hoop dat iemand zich aanmeld.
Als er vragen en of opmerkingen zijn hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, Marina van Laerhoven (pino.1@home.nl)
Telefoonnummer: 076-5985123
Zwem4daagse
Tijdens de herfstvakantie van 26 oktober 2015 tot en met 30 oktober 2015 organiseert
zwemvereniging De Wildert de Zwem4daagse in zwembad De Wildert. De Zwem4daagse is
een sportief evenement waarmee kinderen gestimuleerd worden te blijven zwemmen, zodat
ze ook na het behalen van het zwemdiploma veilig zijn in en om het water.
Tijdens de zwem4daagse zwemmen de deelnemers 4 dagen een afstand van 250m, of 500m
per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een medaille.
Meedoen
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij het zwembad in Zundert. Er wordt dagelijks
gezwommen van 18.00 tot 20.00 uur
De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon bij voorinschrijving en € 12,50 bij
inschrijving vanaf 26 oktober 2016

De organisatie van de zwem4daagse is in handen van zwemvereniging De Wildert,
in samenwerking met de KNZB en zwembad De Wildert.

