Agenda
Vr 28 sep
Wo 3 okt
Do 4 okt
Wo 10 okt
Vr 12 okt
Di 16 okt
Wo 17 okt
Wo 17 okt
Do 18 okt
Za 20 okt t/m
Ma 29 okt
ma 29 okt

Michaëlfeest 12.15 ouders welkom
Start Kinderboekenweek t/m 14 okt
Ouderavond klas 3-4, om 20.00
Ouderavond klas 5-6
Boerderijschool klas 3-4
klas 3-4 om 13.00 voorstelling
klassenpresentatie 12.00 (klas 1 t/m 6)
schoolkorfbal klas 1 t/m 4 vanaf 14.30
ouderavond klas 1-2
Herfstvakantie
Studiedag, werkbezoek andere scholen.

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij
binnen lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: donderdag

Berichtje directeur
Scholing
Vrijdag 5 oktober is de scholing Taalspecialisten en daar zal juf Annelien naar
toegaan.
Juf Jannie zal die dag de les verzorgen in klas 5-6.
Gemeentelijk scholen overleg
Donderdag 27 september is bij de gemeente een breed scholen overleg. Daar zal ik
als vertegenwoordiger van de Esch naar toe gaan.
Klusdag 22 september
Er zijn veel klussen gedaan ondanks wat afmeldingen en 3 gezinnen zonder
afmelding.
Even een lijstje:
- haak achterdeur
- scheppen en bezems gerepareerd
- wilgenhut gesnoeid en gevlochten
- plank mozaïek bankje is gelakt voor de
2e keer
- rand tafeltennistafel
- gordijnen zaal
- lamp kleutertoilet
- opvang is gepoetst
-wc brillen zijn aangedraaid
- dak is nagelopen
- stoelen, schommelboot en tafels van de kleuterklas zijn geschuurd en gelakt
- bord achterste lokaal
- planken in achterste kast klas 1/2
- afstoffen lampen gang
- kleuterschuur is opgeruimd
- eik kleutertuin is verwijderd
- bomen zijn gesnoeid en groen afgevoerd
- pomp is bekeken en hersteld

En al klussen voor de volgende klusdag:
- afvoeren tafels en pallets
- afvoeren kleuter zandtafel
- appelboom snoeien
- stapstenen kleutertuin
- zand aanvullen?
- losse tegels/stenen amfitheater vast metselen
- tafels kleuterklas tweede laagje lak geven - tegel witten voor het touwtje springen
- basketbalborden en palen schilderen of schoonmaken in kleur passend bij school
Jullie zien aan deze lijsten dat we ouderhulp van alle ingeroosterde ouders echt nodig
hebben.
Joke Rebel

Michaël 2018 (vrijdag 28 september) voor klas 1 t/m 6
Hebben alle kinderen inmiddels een mooie appel meegenomen? Morgen, vrijdag 28
september kunnen alle goede appels samen het kwaad (de draak) verslaan. Vergeet de appel
dus niet, want er zijn geen reserve appels.
Morgen, vrijdag 28 september vieren we het Michaëlsfeest in het bos. We wandelen er met z’n
allen naar toe en spelen verschillende moed- en durfspelletjes om zoveel mogelijk moed te
verzamelen zodat we later op de ochtend de draak te kunnen verslaan. Wij eten vrijdag als we
terugkomen uit het bos een drakenbroodje in de klas. Willen de ouders van kinderen die een
glutenvrij dieet hebben zelf voor een glutenvrij alternatief zorgen?
De kinderen nemen die dag hun eigen eten en drinken mee. Denk ook aan oude kleding,
laarzen en (indien nodig) een regenjas.
Vanaf 12.15 u. zijn alle ouders van harte welkom in de zaal om het feest af te sluiten. We
zingen samen een aantal liedjes, we brengen verslag uit van het gevecht met de draak in het
bos. Vervolgens gaan we de draak in de zaal te lijf met de mooie en goede appels die door de
kinderen zijn meegebracht. Om 13.00 u. is het feest afgelopen en zijn alle kinderen vrij.
Tot morgen!
Schoolkorfbaltoernooi voor klas 1, 2, 3 en 4
Korfbalvereniging WIKO organiseert een schoolkorfbaltoernooi. Dit toernooi vindt plaats op
woensdagmiddag 17 oktober 2018 vanaf 14:30 uur op het Wikoveld. Het einde zal tegen ca.
17:30 uur zijn, afhankelijk van hoeveel teams zich opgeven. Het toernooi wordt gehouden
voor de groepen 3, 4, 5 en 6 (klas 1, 2, 3 en 4).
Kinderen die mee willen doen kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober aanmelden bij juf Josien of
juf Jannie (met een briefje of mailtje van vader/moeder). We zijn inmiddels op het plein aan
het oefenen zodat de kinderen het spel gaan leren kennen.
We zoeken ook nog ouders om de spelers deze middag te begeleiden. Wie biedt zich aan?

Kleuters
Michaël Kleuterklas:
Wij vieren vrijdag het oogstfeest en gaan het begin van de herfst ervaren.
We gaan wat lekkers bakken, knutselen en lekker naar het bos.
De kinderen mogen deze dag gewoon eigen brood en fruit mee naar school.
Dierendag:
4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen deze dag een dierenknuffel meenemen en/of
een foto van hun huisdier.

Klas 1 en 2
Sloffen
Het wordt kouder en dan is het fijn om warme voeten te hebben. Nog niet alle kinderen van
klas 1 en 2 hebben sloffen op school. Het zou fijn zijn als vanaf maandag iedereen met
eenvoudige, stevige, goed passende sloffen in de klas zit.
Spreuken klas 2
Het gaat al heel goed met de spreuken, maar er zijn nog een paar kinderen die de spreuk niet
uit hun hoofd kennen. S.v.p. elke dag even oefenen! Liever kort en vaak, dan één keer heel
lang.
Leesblad klas 1
De kinderen van de eerste klas krijgen nu ook elke vrijdag een leesblad mee naar huis. Dat
blad is de week ervoor elke dag geoefend. Het is de bedoeling dat jullie er thuis ook aandacht
aan besteden. Daag je kind maar eens uit om voor te lezen of bepaalde woordjes op te
zoeken, je kunt om de beurt een woord lezen. En vraag maar eens wat ‘zingend’ lezen is, of ze
dat voor willen doen (mmmmaaaaannnn). Ook voor het lezen geldt: liever kort en vaak, dan
één keer heel lang.
Op de ouderavond van donderdag 18 oktober zullen we uitgebreider op het lezen ingaan en
aangeven wat we van ouders verwachten.
Dierendag klas 1-2
Donderdag 4 oktober is het dierendag. In de klas vinden we het leuk om daar aandacht aan te
besteden. Alle kinderen mogen die dag hun lievelingsknuffel meenemen, waar we goed voor
gaan zorgen. Iets vertellen over het eigen huisdier gaan we ook doen. De echte huisdieren
nodigen we niet uit, en mogen de kinderen thuis lekker verwennen.

We-cycle
Jullie hebben de dozen waarschijnlijk al zien staan; de grote boxen voor het magazijn, bij de
voordeur.
We zamelen tot half november elektrische apparaten in, (die in de doos passen) alles mag
erin, van defecte kerstboomlichtjes tot een oude computer. Ons doel is 75 apparaten, dat in
namelijk de grens, verzamel je minder dan krijg je 1 boek voor de schoolbibliotheek, verzamel
je er minstens 75 dan betekent dat een DOOS VOL BOEKEN voor de schoolbibliotheek.
Helpen jullie allemaal mee?

Op de voorkant: Schilder-, teken-, knip- en plakwerk van Mick uit klas 3.

