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NOVEMBER 2015
PERSONELE INFORMATIE
Linda Robbers (groep 7/8) heeft afgelopen week in de groep verteld dat zij in verwachting is. Ze is op
dit moment 16 weken zwanger en zal begin maart met zwangerschapsverlof gaan. Wij wensen haar een
fijne zwangerschap.
Marieke Hagenaars is in de herfstvakantie geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Ze is op dit
moment aan het revalideren in Breda. We wensen haar veel sterke en succes de komende tijd.
Barbara van der Wal is vrijdag 6 november voor het laatst in groep3-4. Maroesja Spelbos komt terug
van haar zwangerschapsverlof en start woensdag 11 november weer in groep 3-4. Barbara start maandag
9 november met de nieuwe groep 2. We wensen Barbara en Maroesja veel succes!
Op 9 november starten we met een nieuwe groep. Dit is een groep 2. De leerkrachten van deze groep zijn
Barbara van der Wal en Emma Raatgever. Barbara start op 9 november in deze groep. Emma zal na de
kerstvakantie in groep 2 starten als Daphne Trost weer terug is van haar zwangerschapsverlof. Tot aan de
kerstvakantie werkt Barbara fulltime. Na de kerstvakantie werkt Emma op de maandag en dinsdag in
groep 2 en Barbara op de woensdag, donderdag en vrijdag.

SCHOOLPROJECT
Op vrijdagmiddag 16 oktober hebben we met het universiteitsmuseum een zeer geslaagd schoolproject
succesvol afgesloten. Het waren twee weken met veel verschillende activiteiten. Zo hebben we natuurlijk
veel boeken gelezen, veel over wetenschappers geleerd, en een leesmarathon gehouden. Ook de
boekenmarkt was een groot succes!

LEESBEGELEIDING
Vanaf woensdag 28 oktober is Koos Wong bij ons op school aanwezig. Zij gaat iedere woensdag met
een aantal leerlingen aan de slag om de leesvorderingen van deze leerlingen te vergroten. Koos is
jarenlang docente op het MBO geweest en heeft ook een aantal jaar de leesbegeleiding op Lucas Galecop
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verzorgd. De ouders/verzorgers van de leerlingen die leesbegeleiding van haar krijgen zijn al via de mail
op de hoogte gebracht. We zijn erg blij dat ze ons op school komt ondersteunen.

SPORTCLINICS
In de maand november worden er op de dinsdagen en vrijdagen, sportclinics gegeven tijdens de
gymlessen. De sportclinics worden gegeven door verschillende deskundigen. Dit jaar hebben we dans,
circusoefeningen, tafeltennis en Kenpo (vechtkunst) op het programma staan. Op deze manier komen de
leerlingen van groep 2/3 en 3 t/m 8 in aanraking met verschillende sporten.

FIETSENREKKEN
Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt heeft zijn er nieuwe fietsenrekken geplaatst op ons schoolplein.
Michelle Troost, onze verkeersouder, heeft hiervoor gezorgd. De nieuwe rekken staan aan de
bovenbouwzijde en de oude rekken, die daar vandaan kwamen, zijn aan de onderbouwzijde geplaatst. Op
deze manier hebben we veel meer stallingsplaatsen gekregen en dat was hard nodig! We verzoeken
iedereen om de fietsen in de rekken te plaatsen zodat er minder kans is dat de fietsen omvallen. We willen
Michelle Troost nogmaals bedanken!!

KIDS4KIDS: SPEELGOEDBEURS ZATERDAG 7 NOVEMBER
Op zaterdag 7 november van 9.00-12.00 uur organiseert Kids4Kids weer een speelgoedbeurs. De tijd is
weer gekomen om het speelgoed van uw kind(eren) eens te filteren en daarna gezellig eens langs te
komen op zaterdag 7 november om uw slag te slaan voor de dure maand, die er weer aan komt. Er zit vast
wel iets voor u bij. De 10% die zowel koper als verkoper betalen, komt ten goede aan onze school. Het
inleveren van speelgoed kan op vrijdag 6 november. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
Chantal Tolenaar, info@kids4kids.eu.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT WOENSDAG 11 NOVEMBER
Op woensdag 11 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. Als de kinderen om 08.30u
op school komen, zullen we in de groepen ontbijten. Wilt u uw kind op deze dag een bord, beker en
bestek meegeven? Voor leerlingen in de groepen 1 t/m 4 is het handig als dit voorzien is van hun naam.

WEEK VAN RESPECT 9 T/M 15 NOVEMBER
De Week van Respect wordt op maandag 9 november in Den Haag geopend door Lodewijk Asscher en
in deze week wordt zichtbaar hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een omgeving waarin je je thuis
voelt en geaccepteerd wordt zoals je bent, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, sekse of huidskleur.
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Leerlingen, docenten, ouders, buurtbewoners en sportclubs zullen elkaar in de Week van Respect vragen
stellen als: Waar moet een respectvolle samenleving aan voldoen? Wat voor afspraken maken we met
elkaar om prettig samen te leven, wat zijn de bijbehorende randvoorwaarden en hoe zorgen we dat die
worden nageleefd? En vooral: wat is jouw bijdrage? De Week van Respect heeft als doel zoveel mogelijk
(jonge) mensen in gesprek te laten gaan over respect en ze te laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan
sociale veiligheid in de klas, in de buurt, op de sportclub of in hun woonplaats. Op honderden scholen
zullen docenten en leerlingen aan de slag gaan met lesmateriaal over respect. Daarnaast ondersteunen
burgemeesters, wethouders, politici, sporters, PABO-studenten, artiesten en medewerkers van
maatschappelijke organisaties de Week door een gastles te geven op een school.
Wethouder Johan Gadella van de gemeente Nieuwegein komt woensdag 11 november van 11.00 uur
tot 12.00 uur een gastles geven in de groepen 8. De wethouder zal een persoonlijk verhaal vertellen dat
gelinkt is aan respect.

INFORMATIEAVOND GROEP 8
Op dinsdagavond 10 november om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van leerlingen
van groep 8. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over het voortgezet onderwijs waarbij o.a. de
aanmelding en open dagen op deze avond besproken worden. Graag willen we ouders van leerlingen in
groep 8 hiervoor uitnodigen. U heeft hiervoor al een aparte uitnodiging ontvangen.

STUDIEDAG VRIJDAG 13 NOVEMBER
Vrijdag 13 november is er een studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij!

RAPPORTGESPREKKEN 25 EN 26 NOVEMBER
De rapportgesprekken zijn gepland op 25 en 26 november. U ontvangt hiervoor begin volgende week de
uitnodiging.

SINTERKLAAS EN PIETENOCHTEND
Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor 5
december. Ook wij zijn al weer druk bezig om een mooi feest te organiseren.
Op woensdag 25 november is er voor de kinderen van groep 1-4 een pietenochtend.
Het sinterklaasfeest vieren we op vrijdagochtend 4 december. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij!

ONDERBOUWVRIJE DAG VRIJDAG 27 NOVEMBER
Vrijdag 27 november is er een onderbouwvrije dag. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn op deze
dag vrij.

AANMELDINGEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
We zijn nog niet halverwege het huidige schooljaar, maar toch zijn we al bezig met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar 2016-2017. Om in een vroeg stadium zicht te krijgen op het aantal leerlingen,
vooral in de groepen 1-2, staat onderstaand stukje uit de schoolgids afgedrukt, met het verzoek om evt.
broertjes/ zusjes die komend jaar 3 jaar worden, aan te melden.
Kent u ouders die hun zoon/dochter ook bij ons aan wil melden, dan kunt u hen vragen een afspraak met
de directie te maken, zodat zij de school kunnen komen bekijken.
“Broertjes en zusjes van al op school ingeschreven leerlingen worden bij voorrang geplaatst, wanneer er
geen beletselen van onderwijskundige of organisatorische aard zijn. In tegenstelling tot de andere
(nieuwe) leerlingen, dienen broertjes en zusjes daarom tussen hun tweede en derde levensjaar aangemeld
te worden. Aanmelding na hun derde verjaardag doet de voorrang vervallen.”

TIP VAN DE MAAND
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Kent u Gynzy Kids al? Hier kunnen de kinderen zelf aan de slag met allerlei leuke reken- en
spellingoefeningen. De oefeningen sluiten niet helemaal bij onze methodes aan maar zijn de oefeningen
zeer leerzaam. Neemt u eens een kijkje? https://www.gynzykids.com

BELANGRIJKE DATA
07 november
11 november
11 november
13 november
18 november
25 november
25 en 26 november
27 november
04 december
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Speelgoedbeurs
Nationaal Schoolontbijt: 08.30 uur
Gastles Wethouder Johan Gadella
Studiedag alle leerlingen vrij
Rapporten mee
Pietenochtend groep 1 t/m 4
Rapportavonden groep 1 t/m 8
Onderbouwvrije dag: groepen 1 t/m 4 vrij
Bezoek Sinterklaas.
’s Middags zijn alle leerlingen vrij!
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