Protestants

Christelijke

Basisschool

Smitsweg 40 – 3765 CT Soest – (035) 601 72 13 – info@waterinkschool.nl – www.waterinkschool.nl

Nieuwsbrief 2: 24 september 2018
Agenda
3 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober

start Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag (alle leerlingen vrij)

Beste ouders, verzorgers,
Vier weken oud is het schooljaar alweer en langzaamaan loopt de zomer af…. Jammer natuurlijk
maar wat hebben we in de eerste schoolweken ook nog lekker weer gehad. Er is veel buiten
gespeeld en zodra het kon werden activiteiten van binnen naar buiten verplaatst.
De afstemmingsgesprekken zijn geweest, waarin u samen met uw kind en de leerkracht afspraken
heeft gemaakt over de manier van werken dit jaar en hoe vaak er contact zal zijn tussen school en
thuis. Fijn dat we alle ouders hebben kunnen zien en spreken!
Kinderboekenweek
Het grootste kinderboekenfeest van Nederland staat voor de deur: de
Kinderboekenweek! Van 3 t/m 14 oktober is het op school, in de
bibliotheek en in de (kinder)boekenwinkel één groot boekenfestijn.
Het thema van dit jaar is Vriendschap: kom erbij! Vriendschap is een
mooi én leuk onderwerp om in de klas mee te werken. Samen dansen,
samen lezen, feest vieren, meedoen aan een wedstrijd: met je
vriendjes beleef je avonturen en ontstaan mooie verhalen.
Met alle kinderen zullen we 3 oktober de
Kinderboekenweek openen in de gymzaal. Een deel van groep 7 is een
toneelstuk aan het oefenen en groep 8 zal een lied zingen. Daarna krijgen alle
groepen een nieuw boek voor in de klas. Hier gaan ze in de klas over praten,
knutselen en natuurlijk lezen! Als afsluiting dansen en zingen we met z’n allen
het Kinderboekenweek-lied.
In de klas lezen we veel, maar ook thuis is het leuk om er aandacht aan te
besteden. Als je voor 10 euro aan boeken koopt in de winkel krijg je gratis het
kinderboekenweekgeschenk: De eilandenruzie van Jozua Douglas. Leuk om uw
thuisbibliotheek uit te breiden.

Continurooster
We zijn er bijna, we zijn er bijna……..
Dank aan de ouders die zich hebben ingeschreven op het rooster om pleinwacht te lopen!!
Dank dat jullie een half uurtje mee willen helpen tijdens de pauze!
Maar…. we hebben nog wat meer ouders nodig die ons willen helpen. Het is in het belang van
al onze leerlingen dat er toezicht is tijdens het buitenspelen, dus toch nog even dit:
Elke maandag, dinsdag en donderdag zijn er twee ouders nodig die samen met twee leerkrachten
toezicht houden in de pauze (pleinwacht). Op vrijdag is er één ouder nodig. Op het informatiebord
in de gang hangt het rooster waarop u zich kunt inschrijven om ook een keer pleinwacht te lopen.
Zonder uw hulp kunnen wij geen continurooster draaien, dus schrijf u in!
Gezonde voeding
Zoals u weet eten wij op woensdag, donderdag en vrijdag fruit om 10.00 uur. We zien al vele
gezonde hapjes voorbij komen, super fijn!
Helaas komt het ook voor dat er toch koek of brood meegegeven wordt voor de pauze om 10.00
uur. Dus bij deze nog even de afspraken over het eten en drinken op school.
Woensdag, donderdag en vrijdag eten we in de pauze van 10.00 alleen fruit of groente.
De lunch mag voor uw kind natuurlijk wel brood zijn.
TIP: koop een mooie drinkfles voor water en laat uw kind water bijvullen voor de lunch. Dat mag
altijd op school. Het scheelt geld en is heel gezond!
We merken ook dat een aantal kinderen ‘s morgens thuis niet ontbijten. Zij krijgen dan natuurlijk
trek en kunnen zich dan minder goed concentreren. Let u erop dat uw kind ‘s morgens ook eet?
Brief verzoek toestemming i.v.m. privacy
In verband met de wet op de privacy (AVG) zal uw kind eerdaags weer een brief meekrijgen waarin u
gevraagd wordt toestemming te verlenen voor het publiceren van foto’s of filmpjes van uw kind. Wij
zijn verplicht u jaarlijks om instemming te vragen. Wij ontvangen de ingevulde formulieren dan ook
graag z.s.m. retour.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig:
Liyana, Aya, Aiymen, Max & Hazel.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet, namens het team, Els Hordijk

