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Nieuwsbrief 13 oktober 2017
Beste ouders,
Afgelopen week zijn de meeste luistergesprekken geweest. Fijn dat u naar school bent gekomen om
te vertellen over uw kind. Op die manier kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op wat uw
zoon of dochter nodig heeft.
Sinds een aantal weken is de buitenschoolse wetenschapsklas van Mad Science gestart. Er doen 18
leerlingen hieraan mee, waaronder 5 van De Kraal.
Juf Lianne van Chastelet hoopt na de valkantie weer het lesgeven op te kunnen pakken. Dat zal
woensdag zijn in grep 3b, en donderdag en vrijdag in groep 3a. Fijn dat ze weer voldoende hersteld
is.
We willen ook in deze nieuwsbrief de personeelsleden noemen die door ziekte niet aanwezig kunnen
zijn. Dat geldt op dit moment voor juf Karin, juf Monique en juf Aukje. Wij wensen hen het allerbeste
toe en hopen dat zij in de toekomst weer zodanig hersteld zijn, dat zij hun lesgevende taken kunnen
oppakken.
Kinderboekenweek
We kijken terug naar een geslaagde Kinderboekenweek. Op dinsdag 3 oktober hebben alle groepen
van onze school de opening van deze themaweek bijgewoond in de grote hal van de school. Dit jaar
hebben we bewust gekozen voor het thema van de christelijke boekenthema ‘Bibbers in je buik’.
Donderdag 12 oktober hielden we de voorleesfinale op onze school. De jury, waaronder onze eigen
Thoolse burgemeester, wees Marenthe uit groep 8 aan als beste voorlezer van onze school. Een dag
later sloten we de Kinderboekenweek af met een echte ‘Bibbershow’. Hierbij traden de groepen 5
t/m 8 op voor de kinderen van groep 1 t/m 4.
Jantje Beton
We bedanken alle kinderen die zich tussen 13 en 27 september jl. hebben ingezet voor Jantje Beton.
Met het opgehaald bedrag kan deze stichting ervoor zorgen dat veel kinderen lekker buiten kunnen
spelen.
Schoolfotograaf
Op 25 september jl. is de schoolfotograaf op school geweest. Na de herfstvakantie verwachten we de
bestelkaartjes te ontvangen, zodat u kunt gaan bestellen.
Absenten doorgeven via WhatsApp
U kunt nu ook via WhatsApp doorgeven dat uw kind onverwacht niet op school is. U kunt uw bericht
sturen naar: 06-30 14 38 86. Vermeld a.u.b. dan de naam en de groep van uw zoon of dochter.

Ouderbijdrage
Enkele weken terug heeft u per mail een bericht gekregen over de betaling van de ouderbijdrage.
Heeft u dit bedrag al overgemaakt? Zo niet, doe dit dan gelijk! Dit bespaart de penningmeester van
de ouderraad heel wat werk. Dank voor uw medewerking! Heeft u nog niet betaald, maar bent u de
mail kwijt met de benodigde informatie, laat dit dan even weten aan meester Hans:
h.vdgriend@vpcotholen.nl
‘Wij-week’
Deze themaweek houden we jaarlijks na de herfstvakantie. Tijdens de ‘Wij-week’ wordt er in alle
groepen van onze school extra aandacht besteed aan het thema ‘pesten’. Door in deze week de focus
te leggen op dit maatschappelijke probleem proberen we pestgedrag op onze school te
minimaliseren.
Schoolfruit en -groente
Ook dit jaar hebben we opnieuw subsidie weten te krijgen, zodat we de kinderen twee keer per week
een gezonde pauzehap kunnen aanbieden. Medio november verwachten we te kunnen starten met
het uitdelen van dit gezonde alternatief. Als we precies weten op welke dag het schoolfruit/-groente
geleverd gaat worden zullen we u per mail verder informeren.
Belangrijke data
16 - 20 oktober

herfstvakantie

23 - 27 oktober

In alle groepen van onze school houden wij onze jaarlijkse ‘Wij-week’.

24 oktober

Informatieavond over de NIO-toets en de overgang van basis- naar
voortgezet onderwijs. Deze avond is uitsluitend voor de ouders van groep 7
en 8. De avond start om 19:00 uur en duurt tot ca. 20:30 uur.

31 oktober

Studiemiddag. De kinderen zijn ’s middags vrij.

8 november

Leerlingenraad (12:30 - ca. 13:00 uur) voor de afgevaardigden uit groep 5 t/m
8.

15 november

Dankdag.

21 november

Afname van de NIO-toets in groep 8.

