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Viering
Vandaag, vrijdag 16 oktober is er ouderviering om 14.30 uur voor de ouders van de Bezige Bijen en de
Vrolijke Vogels. U bent van harte welkom.

Toestemmingsverklaring

Ouderkamer

Na de herfstvakantie zal Arianne u vragen om
een toestemmingsformulier in te vullen voor het
plaatsen van foto’s en film op Facebook en de

Elke woensdag en vrijdag is boven op de zolder
de ouderkamer. U kunt daar terecht voor een
bakje thee of koffie en ook voor een praatje met

website. Ooit heeft u toestemming gegeven
middels uw handtekening op het
aanmeldingsformulier waar deze vraag ook op
staat, maar omdat we ons kunnen voorstellen
dat dit is weggezakt of niet meer helder is,
vragen we iedereen om opnieuw na te denken
over plaatsing van beeldmateriaal. Wordt
vervolgd.

andere ouders. Binnenkort worden
themaochtenden georganiseerd in de
ouderkamer. Als u onderwerpen weet voor deze
bijeenkomsten of u denkt te weten waar
behoefte aan is, stuur dan een mailtje
naara.zonneveld@wijzer.nu

Kinderpanel
Op woensdag 28 oktober is het kinderpanel aan de beurt. Een afvaardiging van elke groep zal met
Arianne het gesprek aan gaan over wat de kinderen graag veranderd of verbeterd zien op school.
Lisa van de Bezige Bijen, Lente van de Vrolijke Vogels en Amir van de Stoere Stieren zijn de
afgevaardigden van de groepen.
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Keuzecursus
Na de herfstvakantie is er op 30 oktober
van 13.0014.00 uur weer keuzecursus.
Alle workshops van vorige keer zullen
opnieuw gegeven worden. De kinderen
kunnen opnieuw een keuze maken en
aan een andere workshop deelnemen.
Hieronder volgt welke keuze ze hebben:
Pop maken met een verhaal bij
Greet
Handpop maken van een
washand bij Titia
Droomvangers maken bij
Conny
Knutselen bij Arianne
Fotografie bij Thomas
Bordspel maken bij Leanne
Kralenrijgen bij Diana
Halloweenschilderij maken bij
Tyra
Proefjes doen Bij Chantal
Gezelschapsspel spelen bij
Maaike

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen moeten
ouders, grootouders en andere familie of
vrienden zich inschrijven via deze link of via de
website. Nieuwsbrief niet via mail ontvangen
maar wel ingeschreven? Check dan even uw
ongewenste email map!
Als u ons liked via Facebook krijgt u ook veel
informatie mee over leuke activiteiten op school.

Herfstvakantie

Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23
oktober is het herfstvakantie. We wensen jullie
alvast een fijne tijd toe. Na de herfstvakantie
gaan weer een paar moeders luizenpluizen dus
het is handig als u zelf uw kind alvast nakijkt op
de zondag daarvoor.

Kamp
Deze week zijn de Stoere Stieren op kamp naar
'sGravenzande. Vrijdagmiddag rond 15.00u
komen zij weer terug op school. U bent natuurlijk
van harte welkom om de kinderen welkom te
heten.

Nieuwe kinderen
Sinds de zomervakantie zijn een heel aantal nieuwe kinderen bij ons op school gekomen.

Bij de Bezige Bijen, groep 1
Nico Galdean, Milou van den Boogert, Amy Steenbergen, Meryem Korkmas.
Bij de Stoere Stieren, in groep 6
Halil Korkmas.
Vanaf 13102015 hanteren we een wachtlijst in alle groepen.
Groep 12 van de Bezige Bijen zal uitgroeien naar een groep van 30 kinderen. De Vrolijke Vogels
hebben op dit moment al 30 kinderen. En de Stoere Stieren hebben 27 kinderen en dat vinden we
genoeg.
Het gaat goed met onze school. Er is veel belangstelling en ik doe zeer regelmatig rondleidingen voor
geïnteresseerden.Elk kind dat vanaf nu wordt aangemeld op onze school wordt op een wachtlijst
geplaatst. Het moment waarop weer ruimte ontstaat komt dit doordat kinderen verhuizen of aan het
einde van het schooljaar als kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gaan. We kunnen op dit moment
nog niet over gaan tot vier groepen omdat de bekostiging daarvoor ontbreekt. Zodra we voldoende
kinderen hebben om een vierde groep te starten, kunnen we tijdelijk overgaan tot 2 jarige of 4 jarige
stamgroepen om groei op te kunnen vangen. We lopen echter nog niet op de zaken vooruit omdat het
nog niet zover is.

Studiedagen
Op donderdag 5 november en vrijdag 6 november zijn de kinderen zijn. We hebben als team
studiedagen gepland en we gaan hard aan de slag. Fijne vrije dagen allemaal!

Ouderhulpformulier
Onlangs hebben de kinderen een formulier meegekregen waar op u kunt
aangeven bij welke activiteit op school u als ouder zou willen helpen.Helaas
hebben wij pas enkele formulieren retour gekregen. Denkt u er nog even aan?
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