
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wo 4 oktober:   8.30 uur: Start Kinderboekenweek 

do 5 oktober:   Geen school vanwege landelijke staking 

do 12 oktober:   Middag: Finale voorleeswedstrijd 

ma 16 t/m vr 20 oktober: Herfstvakantie 

wo 25 oktober:   Fietscontrole groepen 5 t/m 8 

do 26 oktober:   Kleuters ’s middags vrij 

 

Volgende week beginnen we met het thema Samen leven 

Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een 

verschillende achtergrond. De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9); Rachab, een vreemde vrouw (Jozua 2). 

Groepen 5 en 6:  

Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Twee spionnen in Jericho (Jozua 2). 

Groepen 7 en 8:  

Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Een kijkje bij de vijand (Jozua 2). 

 

 

 

We waarderen het zeer dat we tot nu toe heel veel positieve reacties 

krijgen van ouders m.b.t. de staking van volgende week donderdag. Zo lijken alle ouders ook een oplossing gevonden 

te hebben voor wat betreft de opvang van hun kind(eren). Heel fijn!  

  

Inmiddels is er nog een manier waarop u de onderwijsactie kunt ondersteunen.  

‘Ouders van waarde’ is onze landelijke ouderorganisatie van het christelijk, katholieke 

en oecumenische onderwijs. Daarnaast bestaat er ook een oudervereniging die alle ouders 

in het openbaar onderwijs vertegenwoordigt, de VOO. Beide organisaties roepen nu alle ouders en grootouders van de 

huidige leerlingen in het basisonderwijs op om de petitie ‘Investeer in onze 

(klein)kinderen’ te ondertekenen. Dit kan via http://www.voo.nl/info/petitie  

Deze petitie zal op de stakingsdag in Den Haag aan de Tweede Kamer worden 

aangeboden. 

We stellen het zeer op prijs wanneer u deze petitie zou willen ondersteunen. U hebt 

er immers belang bij dat uw kinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed 

onderwijs en goede leerkrachten. 

 

 

U weet dat één van de stakingsredenen volgende week donderdag alles te 

maken heeft met het probleem dat het steeds moeilijker wordt om genoeg 

leerkrachten te hebben. Op onze school hebben we gelukkig nog geen structurele vacatures, maar het wordt werkelijk 

ieder schooljaar lastiger om voldoende invalkrachten achter de hand te hebben. We merkten het b.v. vorige week 

vrijdag. Op die dag was ook de hele vervangingspool ‘uitgeput’, dus zat er niets anders op dan een groep te verdelen 

over andere groepen. Dat is voor één dag al een niet gewenste situatie, dus dit is een alternatief dat zeker niet twee 

dagen achtereen aan de orde kan zijn. Wanneer dit wel als enige optie zou overblijven, dan rest mij dus niets anders 

dan de ouders van die groep te melden dat de dag erna geen les gegeven kan worden aan hun kind.  

Natuurlijk hoop ik van ganser harte dat ik niet daartoe hoef over te gaan, maar ik moet u wel melden dat deze beslissing 

op een gegeven moment genomen moet worden. 
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We weten dat er op onze school ouders zijn met een onderwijsbevoegdheid. Daaronder 

zijn ouders die een deeltijd betrekking hebben op een andere school en ook ouders die 

momenteel andere, of geen betaalde, werkzaamheden verrichten. 

Wanneer er onder deze groep wellicht ouders zijn die de bereidheid hebben om in 

noodgevallen een keer (of vaker) een invalklus op zich te nemen, dan houden we ons natuurlijk heel erg aanbevolen. 

Zeker als we daarmee het hierboven geschetste probleem kunnen tackelen. 

Ik heb inmiddels al twee namen genoteerd, maar zou graag het lijstje willen aanvullen. Bel mij gerust op, stuur een 

mailtje, of kom even langs! Bedankt alvast! 

 

 

Al zijn er dan helaas steeds minder mensen die de PABO willen gaan doen, ook 

dit jaar hebben we gelukkig weer 5 PABO-studenten van de Marnix Academie die op onze school stage lopen: 

- Demi de Boer (3e jaars), op wo/do in groep 1/2-A 

- Charlotte Hibbel (3e jaars), op wo/do in groep 1/2-B 

- Matz Schutz (3e jaars), op wo/do in groep 5 

- Julian Oey (1e jaars), op do in groep 6B 

- Kiki Bartels (1e jaars), op di in groep 8 

De eerste twee zijn al enkele weken bezig op school, de anderen beginnen deze of volgende week. Laten we hopen dat 

ze zich snel zullen thuis voelen op de AA!  

 

 

  
Als het goed is, kreeg uw kind vandaag de inlogkaart mee met daarop de 

persoonlijke code, zodat u nu de foto’s kunt gaan bekijken en eventueel 

bestellen. Wij zijn zelf in elk geval enthousiast over de eerste foto’s die 

we gezien hebben. Hopelijk u ook! 

Let op: Bij het inloggen wordt vanwege de privacy naast uw mailadres en de persoonlijke code ook het wachtwoord 

gevraagd. Mocht u nog beschikken over het wachtwoord van twee jaar geleden, dan kunt u dat gebruiken. Zo niet, dan 

kunt u via een link een nieuw, eigen wachtwoord aanmaken. 

Op de kaart vindt u ook het mailadres waarnaar u eventuele vragen kunt stellen: vragen@sgoolfotografie.nl. 

 
 

 

 

Volgende week woensdag begint de jaarlijkse, 

landelijke kinderboekenweek. Dit jaar gaat het thema over griezelen. We geven bij ons op 

school daarom deze week als thema mee: Lekker griezelig.  

Behalve dat er in de klassen extra aandacht zal zijn voor het lezen en enkele lesideeën uit 

het kinderboekenweekpakket, heeft de commissie de volgende gezamenlijke plannen 

bedacht: 

- Op woensdag 4 oktober a.s. beginnen we om 8.30 uur de kinderboekenweek op het 

schoolplein. We zingen met elkaar het kinderboekenweek-lied van Kinderen voor 

Kinderen. Het zou wel leuk zijn wanneer de kinderen op die dag (net als de leerkrachten) een griezelige muts 

op hebben. 

- In de onderbouw worden opa’s en oma’s weer uitgenodigd om te komen voorlezen. 

- In de bovenbouw wordt weer een voorleeswedstrijd georganiseerd. In iedere groep vindt een voorronde plaats 

en op donderdagmiddag 12 oktober is de finale in het speellokaal. 

 

Het gebeurt wel eens dat in de onderbouw één van de kinderen een 

ongelukje (broekplassen e.d.) overkomt. Gelukkig beschikken we dan op 

school doorgaans over een hoeveelheid reserve kleding. Nu hebben we daar twee vragen over: 

- Wanneer dit in de afgelopen periode bij uw kind is gebeurd, verzoeken we u om de betreffende kledingstukken 

weer gewassen op school terug te geven.   

- Wanneer u thuis iets aan ongebruikte kleding heeft liggen, houden we ons aanbevolen om het voor dit doeleinde 

op voorraad te hebben.  
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Op deze foto ziet u de opbrengst van de eerste schoolweken na de vakantie: 

Een winkelwagen vol!  En allemaal voorwerpen en kledingstukken van uw 

kinderen!  

Betty heeft inmiddels een en ander gesorteerd, dus als u iets mist van uw kind 

dan kunt u in de hal bij de hoofdingang terecht. Daar vindt u nu drie 

gesorteerde zakken waarin u kunt zoeken.  Doet u dat uiterlijk voor volgende 

week vrijdag, want daarna geven we de spullen een andere bestemming. 

 

 

 

In de klassen gebruiken we steeds vaker chromebooks. Hierdoor zijn inmiddels meerdere computertafels overbodig 

geworden. We hebben ze tijdelijk opgeslagen in het handenarbeidlokaal, maar willen er eigenlijk vanaf. Wanneer u 

interesse heeft, kunt u zich op school melden. Ze zijn gratis mee te nemen. 

 

 

 

 

Ook het schoolreisje van de groepen 

5, 6 en 7 afgelopen dinsdag was een 

groot succes.  

De kinderen kwamen heel voldaan de 

bus uit en hopelijk vertelden ze thuis 

enthousiaste verhalen over wat ze 

hadden beleefd in Avonturenpark 

Hellendoorn. 

Met dank aan de ouders die op die 

dag naast de leerkrachten voor de 

begeleiding zorgden! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel fijn weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

Gevonden voorwerpen 

Geslaagd schoolreisje 

Computertafels over 


