Nieuwsbrief oktober 2018
Belangrijke data voor uw planning:
1 t/m 31 oktober
: Coachgesprekken
1 oktober
: Gastles Evides groep 7-8
3 t/m 14 oktober
: Kinderboekenweek: Kom erbij!
9 oktober
: Boekenmarkt op school
10 oktober
: Leerlingenraad
12 oktober
: Groep 1/2 vrij
15 t/m 19 oktober
: Herfstvakantie
22 oktober
: Fietsenkeuring groep 3 t/m 8
5 november
: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Afwezigheid/vervanging:
1 oktober
2 oktober
9 oktober
30 oktober

: Juf Natasja afwezig tot 10.00u
: Juf Natasja afwezig van 10.30u – 13.00u
: Juf Natasja afwezig (directieoverleg)
: Juf Natasja afwezig (directieoverleg)

Kinderboekenweek
Op 3 oktober start de kinderboekenweek met het thema ‘Kom erbij’! Op school openen we de
kinderboekenweek in de hal met leerlingen en leerkrachten. In deze week
staan boeken en voorlezen natuurlijk centraal. Omdat het thema ‘Kom erbij’
is, zullen we ook lessen geven n.a.v. dit thema. Op dinsdag 9 oktober zal er
ook weer een boekenmarkt zijn, ook dit jaar weer met een boekencafé. Hier
kan weer een heerlijk kopje koffie of thee met cake genuttigd worden voor
€0,50. Het geld zal dan weer besteed worden aan nieuwe boeken.
De kinderen maken op school ook een uitnodiging voor hun opa’s en oma’s
omdat we het heel gezellig vinden dat ze ook bij ons op school komen.
Kinderen die boeken willen verkopen, moeten dat even doorgeven aan hun juf. Het is handig om ook
aan wisselgeld te denken. We hopen natuurlijk dat er veel kinderen zijn die boeken willen verkopen.
Ook zal er weer een stand zijn van de boekenwinkel Het Paard van Troje. De catalogus is intussen
met de leerlingen meegegeven. U kunt bij het Paard van Troje een boek voor uw zoon/dochter
bestellen, zodat u die tijdens de boekenmarkt kan ophalen bij de stand.
Gastles Evides
Op 1 oktober komt er een gastdocent van Evides een gastles geven aan groep 7-8. De gastdocent
gaat met de leerlingen in gesprek, doet samen waterproefjes en vertelt van alles over drinkwater:
over hoe gezond en duurzaam het is en hoe Evides drinkwater maakt. Maar ook over hoe je bewust
omgaat met kraanwater en het water in de natuur en hoe de watervoorziening in
ontwikkelingslanden is geregeld.

Meenemen van spullen
Zoals u wellicht weet, mogen de kleuters twee keer per week speelgoed mee nemen om te laten
zien: iedere maandag en vrijdag. De laatste maanden zien we ook steeds vaker dat oudere leerlingen
spullen meenemen naar school. Echter wordt dit niet meegenomen om te laten zien. Te denken valt
aan gummetjes, slijm, puttie, kneedgum etc. Naast dat leerlingen hier tijdens de instructiemomenten
en zelfstandig werkmomenten mee spelen, zien we ook dat de laatjes van de leerlingen overvol
raken. De leerkrachten hebben nu met de leerlingen afgesproken dat zij dit soort speeltjes thuis
laten.
Wat mogen leerlingen wel meenemen? Één etui gevuld met kleur en schrijfmateriaal en maximaal
twee gummen. Wilt u er als ouder op letten dat uw zoon/dochter alle overige spullen thuis laat?
Alvast bedankt!
Leerlingenraad
Op 10 oktober staat de eerste vergadering van de leerlingenraad gepland. Dit schooljaar zullen de
volgende leerlingen de raad vertegenwoordigen: Wes (groep 5), Sterre (groep 6), Kirsty (groep 7) en
Jesse (groep 8). We wensen de leerlingen veel succes met hun taak.
Naschools aanbod
Na de inventarisatie van september, blijkt dat voor veel naschoolse ideeën voldoende animo is!
Op dit moment worden de planning, de kosten en de officiële aanmeldingen verder uitgewerkt.
Dan zijn er 2 mogelijkheden per aangeboden activiteit:
1. Per naschools aanbod volgt een mail of folder aan alle ouder(s)/ verzorger(s). Dan pas kunt u
officieel inschrijven.
2. Van sommige activiteiten wordt nog een gastles op school gegeven, zodra de gastles gegeven is,
ontvangt u informatie voor de echte aanmelding en kosten van die activiteit, waarna de aanmelding
definitief gedaan kan worden.
Zodra de definitieve aanmeldingen per activiteit binnen zijn, wordt besloten of de activiteit doorgaat!
De activiteiten zullen plaatsvinden in de periode vanaf oktober 2018 tot en met juni 2019.
Hierdoor zorgen we voor een heel jaar door een afwisselend naschools aanbod op school!
Ouderbetrokkenheid
Intussen zijn we enkele weken gestart en hebben de IOP
gesprekken plaatsgevonden. We zijn blij te vernemen dat
een aantal ouders als voorbereiding op het gesprek, het IOP
van zijn/haar zoon/dochter heeft doorgenomen. Op deze
wijze kunnen we het gesprek meer inhoud geven en
bespreken wat de leerdoelen en behoeftes zijn van uw kind.
Volgens onderzoek is de invloed van ouders op het leren
van kinderen erg groot. In de afbeelding hiernaast kunt u
dit zien.
Wist u bijvoorbeeld dat bij een 7-jarig kind de invloed op de
ontwikkeling van de ouders groter is, dan de leerkracht van
dat moment?!
Wilt u, net zoals ons, ook het beste uit uw kind halen? Lees
dan verder op deze website:
https://wijzeroverdebasisschool.nl/ouderbetrokkenheidhaal-samen-met-de-leerkracht-het-beste-uit-je-kind/

Schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de EU-schoofruitregeling. Van 12 november t/m 19 april
(week 46 t/m week 16) worden er wekelijks 3 soorten groente en/of fruit op school geleverd wat we
kunnen uitdelen aan de leerlingen. De leerlingen zijn niet verplicht dit te eten, maar we proberen dit
wel te stimuleren. We hopen u als ouder ook!
Project ‘Zichtbaarheid’
Zoals u weet hebben we vorig schooljaar het Zeeuws verkeersveiligheidslabel behaald. Om aan de
eisen van dit label te voldoen, is het de bedoeling dat er een aantal activiteiten rondom
verkeersveiligheid georganiseerd worden gaande het schooljaar. Onze verkeerscoördinator juf
Sandra en verkeersouder Christina Hoffmann, zetten deze activiteiten op poten.
In deze periode van het jaar, is het ’s ochtends weer langer
donker en is het in de avond eerder donker. Daarom starten we
na de herfstvakantie met het eerste project: Zichtbaarheid. Dit
project zal twee weken duren en in de klassen worden diverse
activiteiten uitgevoerd rondom het thema. In ieder geval houden
we op maandag 22 oktober een fietsenkeuring voor de groepen
3 t/m 8. De bedoeling is dat deze dag de betreffende leerlingen
hun fiets mee naar school nemen. De ouders en leerlingen van
de groepen 1 en 2 zijn niet verplicht hun fiets mee te nemen,
maar wie wil mag. De wijkagent Martin Reijntjes zal de fietsen
komen keuren.
We zijn ons ervan bewust dat dit de fietsenkeuring voor de
leerlingen van groep 8 nog niet zo lang geleden is. Toch vinden we het belangrijk dat ook zij in dit
project meegenomen worden.
Verder zullen er in deze weken praktische oefeningen worden uitgeoefend waarvoor de leerlingen
ook hun fiets mee moeten nemen. Hier hoort u via Klasbord t.z.t. meer over.
Nieuwe leden ouderraad
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst voor nieuwe ouderraadsleden. Daar zijn
enkele aanmeldingen op gekomen. De nieuwe leden zullen zijn: Yolanda van Neerwijk, Nelleke Ravia
en Angelique Markusse. We heten deze ouders van harte welkom in de ouderraad en wensen hen
veel succes!
Bedankt!
Lieve ouders, collega's en kinderen,
Inmiddels een maand niet aan het werk. Tijd gehad om alle lieve kaartjes, briefjes,
tekeningen en cadeautjes nog eens na te lezen en/of te bekijken.
Wat een mooi afscheid heb ik gehad mede hierdoor.
Ik neem nog steeds regelmatig een mars(je) of een heerlijke bonbon bij mijn thee.
En .....mijn voorraad is nog lang niet op!!!!
Langs deze weg wil ik daarom nogmaals iedereen bedanken voor de bijdrage, in
wat voor een vorm dan ook, aan mijn afscheid eind augustus.
Ik wens jullie allemaal alle goeds en hoop jullie, waar dan ook, weer eens ergens
tegen te komen.
Tot ziens! Liefs van (Juf) Yvonne

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
4 maart t/m 8 maart 2019
Goede vrijdag
19 april 2019
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019 *
Hemelvaartsdag
30 mei en 31 mei 2019
2e Pinksterdag
10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019
* 2e Paasdag valt op 22 april, dus in de meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool

