Nieuwsbrief oktober 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Verkeer rondom de school
Nu alle kinderen weer tegelijk naar school gaan zien we weer een toename van
verkeersonveilige situaties.
Graag attenderen we op de eerder gecommuniceerde medewerking:
* Laat uw kind(eren) zo veel mogelijk te voet naar school komen.
* Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat u te ver van school woont, dan kan het kind met
de fiets naar school komen.
* Als het echt niet anders kan: dan is de auto een overweging.
Als u toch uw kind naar de school wilt brengen met de auto dan graag parkeren bij het
parkeerterrein tegenover de school (schelpenpad). Zo voorkomen we met z'n allen dat er
onveilige situaties ontstaan.
Kinderboekenweek (30-09 t/m 08-10)
En toen…
Was het al weer tijd voor de Kinderboekenweek 2020. Vandaag zijn wij al van start gegaan!
De opening werd verzorgd door groep 5 bij het Mauritshuis. Zij namen ons mee in een
(kleding)reis door de tijd. Op school gaan we vooral aan de slag met heel veel boeken! De
kerntitels zijn op school aanwezig, dus in iedere klas zal hier volop aandacht aan besteed
worden. De groepen 5,6,7 en 8 gaan in de lagere groepen voorlezen. Tijdens de
Kinderboekenweek gaan groep 1,2 en 3 een zolderbezoek brengen aan het Mauritshuis.
Voor groep 4, 5 en 6 staat er een rondleiding in Willemstad gepland, onder leiding van een
echte gids. Groep 7 en 8 gaan naar het Mauritshuis om daar activiteiten uit te voeren rondom
het thema ‘en toen..’. Wist u dat er ook dit jaar weer een kinderboekenweekgeschenk is in de
(online) boekwinkels? ‘De diamant van Banjarmasin’, geschreven door Arend van Dam. Wij
wensen u thuis ook veel leesplezier met elkaar.
Kleding- en speelgoedbeurs
Vanwege de huidige regelgeving rondom corona is het niet mogelijk een kledingbeurs te
organiseren en moeten wij deze helaas annuleren.
We hopen dat de zomerbeurs op 9 april wel doorgang kan vinden!
Waardendag
Op 5 oktober is het Waardendag, alle kinderen zijn dan vrij!
De cursus van Mad Science op deze middag gaat wel gewoon door!
Luizencontrole na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie is de luizencontrole op maandag 26 oktober.
Graag deze dag geen gel in het haar. We zijn nog op zoek naar ouders die na een vakantie
willen helpen bij de luizencontrole. U kunt zich aanmelden bij juf Janiek
(j.verschure@dewaarden.nl) of bij Thea Versteeg.

Update van de ouderraad
Dit jaar wordt de Ouderraad vertegenwoordigt door Danielle Nolen (moeder Liv en Dex,
groep 3), Annelieke van der Heijden (moeder van Eame en Yze, groep 3 en 1), Marlies Broer
(moeder Lize, groep 7), Margot de Boer (moeder Fien en Kaat, groep 6 en 4), Vivian van
Kuijk (moeder Sebastiaan en Alexander, groep 7), Tamara de Mooij (moeder Alain, groep 4),
Mathieu Kleijn (vader Anne, Willemijn en Wessel, groep 8, 7 en 5) en Marjan Marijnissen
(moeder Gijs, groep 6).
Gerdien van Onna, moeder van Marthe uit groep 6 heeft ons als voorzitter verlaten en plaats
gemaakt voor Danielle Nolen. Wij willen Gerdien bedanken voor alle inzet van de afgelopen
jaren in de OR!
Namens de leerkrachten sluiten dit jaar Dita Lodders en Josephine Boelhouwers-Minnaar
aan. Welkom! We bedanken voor het afgelopen jaar juf Pauline en Juf Yvette voor hun
inzet.
Het was een raar vorig schooljaar, we hebben veel van onze activiteiten rondom festiviteiten
moet overslaan en/of uitstellen door de Lockdown en Covid. Heel jammer, maar we gaan er
dit jaar weer keihard aan werken om er een gezellig jaar voor de kids van te maken. Al dan
niet met de nodige creativiteit in deze gekke tijd!
Voor komend jaar zoeken wij nog vrijwilligers die eenmaal per jaar op een zaterdagochtend
het oud papier kunnen ophalen. Het ophalen van het oud papier in Willemstad levert de
Ouderraad per jaar ongeveer 2500E op. Een leuk bedrag en uiteraard erg welkom. We
hebben bijvoorbeeld meebetaald aan nieuwe schooltoestellen, een extraatje op de
schoolreis en uiteraard regelen we voor bij alle feestelijkheden op school iets leuks voor de
kinderen en eventuele ouders.
Dus, wie wil een gratis workout dit jaar op een zaterdagochtend in 2021? We zoeken nog
vaders en moeders zijn uiteraard ook welkom. Geef je op bij Marjan Marijnissen via 0614432532 of spreek één van de andere OR-leden even aan.
Mocht je nog tips en/of opmerkingen hebben voor de Ouderraad? Mail deze dan
naar or.singel@dewaarden.nl
Verjaardagen
8 oktober
9 oktober
10 oktober
16 oktober
18 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober

Olivia van der Giesen (groep 7)
Conner Vet (groep 8)
Lisanne Loeff (groep 4)
Pepijn van Ulden (groep 5)
Kaat de Boer (groep 4)
Sam Bijkerk (groep 6)
Sjoerd Neve (groep 5)
Niek Timmers (groep 5)
Marthe van Onna (groep 5)
Isabel Sluimers (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

