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Geachte ouders, verzorgers,
Hoewel we het gevoel hebben nog maar net aan het schooljaar te zijn begonnen, krijgen we aan het
eind van de volgende week alweer een weekje vrij. Deze “vroege” herfstvakantie houdt verband met
de vakantiespreiding, waardoor onze regio weliswaar laat met het schooljaar begon, maar de
komende zomervakantie eerder laat ingaan. Hoe dan ook, we hopen dat u en uw kinderen kunnen
genieten van een fijne vakantie!
Opvoeddebat in Westervoort
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 13 oktober van 10.00 uur tot 11.30
uur in het gemeentehuis een opvoeddebat. Dit debat is onderdeel van een opvoedestafette die reeds
op verschillende plaatsen in Nederland heeft plaats gevonden. Het is een project dat door het
ministerie van Jeugd en Gezin is geïnitieerd. De bedoeling is dat ouders en kinderen in gesprek gaan
over opvoeden. Meer informatie is te vinden op www.opvoeddebat.nl
Van beide locaties doen leerlingen uit groep 8 mee. Er worden enkele stellingen besproken, zoals:
“Leerkrachten, de buurman, ouders, politie, iedereen mag zich met jouw opvoeding bemoeien.”
Wanneer u als ouder nieuwsgierig bent geworden hoe deze ochtend zal zijn, kom gerust naar het
gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd.
Dak vernieuwd van locatie Uitterweert
Al een paar weken lang wordt er hard gewerkt aan de complete vernieuwing van het dak van locatie
Uitterweert. Het is de bedoeling dat met dit nieuwe dak in de eerste plaats de lekkages verleden tijd
zijn. Maar door een betere isolatie zal de school tevens in de winter minder energie hoeven te
verbruiken, terwijl de witte toplaag van de dakbedekking ervoor moet zorgen dat het in de zomer
minder warm wordt in de lokalen. Al met al dus een hele verbetering, waardoor we de overlast die
momenteel af en toe ontstaat graag voor lief nemen. De ingrijpende verbouwing zal kort na de
herfstvakantie worden afgerond.
Spelletjesmiddag groep 1/2 locatie Schoolstraat
Op dinsdag 2 november mogen de kinderen van beide groepen 1/2 op locatie Schoolstraat een
gezelschapsspelletje meenemen naar school.
Groep 8 zal deze middag bij ons komen om met de kinderen het gezelschapspel te spelen.
Halviering groep 1 t/m 4
De halviering van donderdag 14 oktober van locatie Paepestraat wordt eenmalig een viering voor de
eigen groep. Dit kan op dit moment niet anders omdat we niet meer de beschikking hebben over een
gezamenlijke hal op de Paepestraat. Gelukkig dus maar dat de datum van ingebruikname van ons
nieuwe schoolgebouw aan de Schoolstraat met rasse schreden naderbij komt!
De aangepaste viering begint om 14.15 uur in de groep van uw kind. U bent daar van harte welkom!
Idee voor de herfstvakantie
Op zaterdag 23 oktober zijn maar liefst 68 musea in de provincie Gelderland gratis te bezoeken. En
dat niet alleen, er worden op die dag ook heel wat spannende activiteiten georganiseerd waar
kinderen en (groot)ouders veel plezier aan kunnen beleven. Bovendien is er een fotowedstrijd waar
mooie prijzen bij zijn te winnen. Voor meer informatie: www.gratismuseumdag.nl

Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Wie rent hierbinnen,
moet opnieuw beginnen”. De week direct na de herfstvakantie staat de afspraak “We luisteren
naar elkaar” centraal.
Agenda
t/m 15 oktober
11 oktober t/m 15 oktober
13 oktober
18 t/m 22 oktober
4 november
5 november

MI-thema “Samen Bouwen”
Kijkweek kleuterbouw
Opvoeddebat voor leerlingen uit groep 8
Herfstvakantie
Ouderavond Leerlingenzorg
Volgende INFO

Schoolstraat
Locatie Paepestraat
14 oktober
26 oktober
2 november

Halviering groep 1 t/m 4
Luizencontrole
Spelletjesmiddag groep 1/2

Locatie Heilweg
15 oktober
26 oktober
27 oktober
1 november

Halviering groep 5 t/m 8
Luizencontrole
Verjaardag meester Sander van Dieren
Verjaardag Elly

Uitterweert
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
25 oktober

Verjaardag juf Ank en juf Rina
Halviering groep 1 t/m 3
Halviering groep 4 t/m 8
Verjaardag Hatice
Verjaardag Bep
Luizencontrole

