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Agenda
3 sept.
4 sept.
7 sept.
17 sept.
17 sept.
25 sept.
25 sept.

Start school
Start schoolzwemmen
Studiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.30 vrij
Kennismakingsweek
Informatie avond groep 8 (19.30 – 20.30)
Voorlichting VO groep 8 (19.30 – 20.30)
Informatieavond groep 1/2 (19.30 – 20.30)

Welkom
Vakantie! Het was heerlijk om even bij te komen, te ontspannen en in veel gevallen heerlijk
andere dingen te doen. Wij hopen dat iedereen ervan heeft kunnen genieten.
In de laatste week van de vakantie is door het team hard gewerkt om alles weer startklaar te
zetten voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in en zijn benieuwd naar alle
vakantieverhalen.

Brand op ‘t Carrousel
Helaas is er in de 2de week van de vakantie brand gesticht in groep 6. Gelukkig was de
beveiliging binnen 5 minuten bij ons op school om het brandje te blussen en is de schade
beperkt gebleven. Een schoonmaakbedrijf en een aannemer hebben alles weer netjes
hersteld, alleen de vloer kon nog niet vervangen worden, dit zal waarschijnlijk in de
herfstvakantie gebeuren, daarom ligt er nu nog tijdelijk een nood vloertje in groep 6.

Kanjerschool
In de vakantie hebben we een studiedag gehad over de Kanjertraining. Omdat
wij nu al 5 jaar actief bezig zijn met de Kanjertraining, mogen wij ons nu een
“Kanjerschool” noemen.
Om u op de hoogte te brengen waar de Kanjer training voor staat, krijgen alle
gezinnen een folder mee met informatie. Wilt u meer informatie, kunt u die
vinden op de website: www.kanjertraining.nl.
Ons uitgangspunt is dat leerkrachten, directie, kinderen en ouders respectvol
met elkaar omgaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige
toon op aan uitgaande van respect met de bedoeling tot een gezamenlijke
oplossing te komen.

Gezonde school
Net als vorig jaar zullen onze Gruitdagen (groente/fruit dagen) op
maandag, woensdag en vrijdag zijn. Op dinsdag en donderdag is het
toegestaan om eventueel een “school”koekje mee te nemen voor in de
kleine pauze. Hierbij gaat het om liga, rijstwafel, notenreep, ontbijtkoek
en dergelijke. Stroopwafels, suikerwafels, donuts, gevulde koeken zien
wij niet als schoolkoeken en zullen we weer mee terug naar huis geven.

Trakteren op school
Als de kinderen jarig zijn geweest willen wij dat natuurlijk vieren op school. Om de hoeveelheid hierin
te beperken hebben we als school een traktatiebeleid van 1 food en eventueel 1 non-food.

Onder food verstaan wij een kleine traktatie zoals
een stuk fruit, een cup cake of 1 doosje rozijntjes
of smarties of een zakje chips en dergelijke. De
kinderen krijgen tijdens het fruit moment de
gelegenheid om de traktatie op te eten. Dit kan
dus niet te lang duren, hierdoor vallen lollies en
kauwgomballen als traktatie af. Ook is drinken geen goede traktatie. De
kinderen hebben zelf al drinken mee voor in de pauze en twee pakjes krijgen
ze in één pauze niet op.
Sommige ouders geven een klein cadeautje bij de traktatie(1 non-food) mee voor de
kinderen. Dit is zeker geen verplichting. Het kleine cadeautje wordt met de kinderen
meegegeven naar huis. Ook hiervoor geldt: houd het klein!

Gymrooster
In de week voor de zomervakantie werd bekend dat Meester Marco uitbreiding van uren
kon krijgen op de ML Kingschool en dat hij niet meer bij ons kon blijven werken. Daarom zijn
we op zoek gegaan naar een nieuwe docent, dat is juf Carlijn vanuit Spurd.
Het gymrooster is volgt:
Maandagmiddag (Doplaan) door groepsleerkracht:
Groep 7
11.30 – 12.20
Groep 8
12.20 – 13.10
Groep 6
13.10 – 14.00
Dinsdagmiddag (Doplaan) door juf Carlijn:
Groep 3/4
12.30 – 13.15
Groep 5
13.15 – 14.00
Vrijdagochtend (Doplaan): door juf Carlijn:
Groep 8
08:30 - 09:10 uur
Groep 6
09:10 – 09.50 uur
Groep 5
09.50 - 10.30 uur
Groep 4
10.30 – 11.10 uur
Groep 3
11.10 – 11.50 uur
Groep 8
11.50 – 12.30 uur

Oproep OR, nieuwe leden gezocht
Uw hulp helpt! De ouderraad, wellicht heeft u wel al eens van ons gehoord maar wat doen we
eigenlijk. Wij bestaan uit een groepje ouders (uit diverse groepen) die graag wat ondersteuning
bieden aan school bij verschillende activiteiten. Te denken valt aan de vieringen van Sinterklaas,
kerst e.d. Maar ook het versieren van de school en hulp bij diverse sporttoernooien zijn enkele
onderdelen waarbij de ouderraad de school en de kinderen helpt.
Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van een aantal ouders waardoor we voor volgend
jaar op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste ouders. Het gaat om de volgende “vacatures”:
1. Notulist De ouderraad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar waarbij een notulist niet kan
ontbreken. U noteert wat er besproken wordt en maakt hier een kort verslag van.
2. Penningmeester U loopt mee met de huidige penningmeester welke u wegwijs gaat maken in
de financiële wereld van de ouderraad. Hierbij kunt u denken aan een begroting voor het
schooljaar, het innen van de ouderbijdrage etcetera.
3. Verjaardags kaarten Hoe leuk is het dat uw kind met de post een verjaardagskaart krijgt
namens de school! U zorgt er het gehele schooljaar voor dat de kinderen een kaartje krijgen.
Uiteraard worden de kaarten en postzegels voor u beschikbaar gesteld!
Wilt u zich opgeven, of eerst meer informatie inwinnen kunt u mailen: bietje55.bh@gmail.com
Uiteraard bent u als ouder, zonder verplichtingen, altijd van harte welkom op onze
vergaderingen waarin er onderwerpen aan bod komen die u als ouder kan aankaarten.
Daarnaast blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen en evenementen die zich op de school
van uw kind(eren) plaatsvindt. De datums voor volgend schooljaar zullen op de website
geplaatst worden. Ik hoop van harte dat u ons komt helpen, uw hulp helpt!
Bianca Hodde
Voorzitter Ouderraad

Nieuwsbrief digitaal ontvangen
De volgende nieuwsbrief zullen wij alleen nog digitaal verstrekken. Heeft u zich nog niet
aangemeld voor de nieuwsbrief, doorloop dan de volgende stappen:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Ga naar www.hetcarrousel.nl
Ga naar het tabblad “actueel, -> inschrijven nieuwsbrief”
Vul uw gegevens in en klik op “Inschrijven”
U krijgt een bevestigingsmail. In deze mail hoeft u alleen nog de inschrijving te
bevestigen.

