Ouderinfo oktober 2018
Terugblik op enkele activiteiten:
Dag van de leerkracht:
De ochtend begon met een lekker bakje koffie voor de leerkrachten. Daarna bleven
er veel ouders hangen bij onze koffiecorner. Het was een gezellige start van de dag.
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Inloopochtend:
Op donderdag 11 oktober was de inloopochtend. U heeft een kijkje kunnen nemen
in de klas van uw kind en kunnen zien hoe we bij de groepen 1/2 werken, hoe goed
het lezen in groep 3 al gaat, hoe het rekenen verloopt met Snappet op het
Chromebook. En een groep ouders heeft gezien hoe het er aan toe gaat in een
gymles. Wat leuk dat er zoveel ouders zijn gekomen. We hebben positieve verhalen
gehoord. Later in het jaar zal er nog een inloopochtend volgen!
Feest aan Zee, de betovering:
Ons culturele thema deze periode was de betovering, waarbij de koppeling gelegd
werd met de Kinderboekenweek en dat thema was vriendschap.
Afgelopen week was er voor de groepen 5 t/m 8 een open
podium. Veel ouders, opa’s en oma’s zijn komen kijken. Fijn dat u er was!
Deze week heeft groep 1 t/m 4 de afsluiting in de vorm van het open podium.
De groepen 5 t/m 8 waren vanmiddag naar Scheveningen voor een voorstelling.

In de herfstvakantie zijn er veel activiteiten die te maken hebben met ‘de betovering’.
https://www.debetovering.nl
Overblijf briefje en betalen:
Iedere leerling die overblijft, moet een briefje inleveren met de dagen waarop er
gebruik wordt gemaakt van de overblijf. Er zijn ouders die al wel betaald hebben,
maar nog niet het briefje hebben meegegeven. Wij willen overzicht hebben op welke
dagen kinderen overblijven. Dus indien u het briefje nog niet heeft ingevuld, kunt u
deze halen bij juf Martine en dit zal als bijlage worden toegevoegd aan de
nieuwsbrief. Heeft u al wel het briefje ingeleverd, maar nog niet betaald? Dan
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Na de herfstvakantie zullen we in kaart brengen
wie er al wel en nog niet heeft betaald.
Juf Selma:
Sinds 3 weken is juf Selma op De Parkiet te vinden. Juf Selma werkt al 20
jaar in het onderwijs. Zij komt vanuit een andere Lucasschool waar zij
intern begeleider was en na een periode van ziek zijn is zij nu bij ons aan het

re-integreren. Juf Selma zal kinderen in kleine groepjes uit de klas halen, zodat deze
kinderen extra hulp en begeleiding krijgen. Wij zijn heel blij dat ze er is.
De sloop van de kerk
Op de informatieavond zijn school en mede omwonenden op de hoogte gebracht
hoe het zal gaan lopen met de sloop. Eind oktober zal er een start gemaakt gaan
worden met het saneren van de kerk. Het kan zijn dat u dan mannen in witte pakken
ziet rondlopen. Er zit namelijk op een paar plekken asbest. Deze asbest zit
ingekapseld en zal dus geen gevaar voor de omgeving zijn. Wel lopen de mannen in
witte pakken, omdat dit protocol is. Vanaf november zal er dan gestart gaan worden
met het daadwerkelijk slopen van de kerk. Dit zal duren t/m januari. Tijdens de
sloop wordt de geluids- en trillingsoverlast zoveel mogelijk beperkt. Als er stof
vrijkomt wordt dit besproeid met water zodat het niet de buurt in waait.
Ook hebben ze ons op de hoogte gebracht dat al het bouwverkeer, inclusief het
afvoeren van afval zal verlopen via de Sportlaan. Dit is voor school heel belangrijk
en fijn. Men verwacht in februari – maart te starten met bouwen. De palen voor de
woningen zullen er worden ingedraaid, i.p.v. ingeslagen. Ze hopen dat de bouw
medio 2020 afgerond is. Dit is een overzicht van het gehele proces. Of alle
termijnen gehaald zullen worden blijft met bouwen altijd de vraag. Uiteraard laten
we in de nieuwsbrief met regelmaat de stand van zaken terugkomen.
Because we Carry
Met de verkoop van smoothies, eierkoeken, groente en fruit hebben we een bedrag
van €735,50 opgehaald. Dat is een heel mooi bedrag, veel dank hiervoor!
Heb je vragen over Kar Tempe of ben je benieuwd over wat ik nog meer ga doen op
Lesbos, kom gerust langs met vragen. Juf Pauline
Gevonden voorwerpen
Onze gevonden voorwerpen bak puilt op dit moment uit.
Na de vakantie zullen we de spullen tonen op een tafel. Kijk dus goed of u spullen
van uw kind herkent. Wat er daarna overblijft zal worden geschonken aan een goed
doel.
Rapportagegesprekken/ 10 minuten gesprekken.
Op 16 november zullen de rapporten van de kinderen mee naar huis gaan.
Rond deze tijd wordt ook het inschrijven voor de ouderavonden opengezet.
Uiteraard ontvangt u daar tegen die tijd een aparte mail over. Maar u kunt
de middag/ avonden van 22 en 27 november alvast in uw agenda noteren.
Groep 7 heeft verschillende workshops gehad, hierbij een impressie:

Workshop programmeren.

Workshop Shell & Techniek

Een impressie van de kookworkshop van Tijn:

https://magis.to/v/bA5FIAdUBChhREBgCzE?l=vsm&o=i&c=w
Belangrijke data:
22-26 oktober: herfstvakantie
29 oktober: nieuwe website online
31 oktober: luizencontrole
7 november: studiedag team, kinderen vrij
16 november: rapporten mee
22 november: rapportageavond 10 minutengesprekken
27november: rapportageavond 10 minutengesprekken
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