Agenda
Do. 1 oktober:

Ouderavond klas 5-6 19.30 of 20.30

vrij. 2 oktober:

Dierendag kleuters

di. 6 oktober:

Ouderavond klas 1-2 19.35 of 20.45

wo. 14 oktober:

Klassenpresentatie

vrij. 16 oktober:

Boerderijschool

zat.17 oktober tot zon.25 oktober:

Herfstvakantie

Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdagmiddag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: maandag en donderdag
Ouderpeiling
Afgelopen vrijdag hebben jullie via Parro een inlogroute ontvangen voor de Ouderpeiling
2020. Het is voor onze school (maar ook Athena) heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
deze peiling invullen. Dus als je onvrede hebt maar ook als je dik tevreden bent.
Pas bij veel input ontstaat er een reëel beeld.
Dus ouders alsjeblieft invullen, je hebt de tijd tot 11 oktober!
Inloopspreekuur
Zoals jullie in bovenstaand schema kunnen zien, geef ik als directeur wekelijks aan wanneer
ik er ben.
Dat zijn meestal drie dagen per week, als ik er ben kun je als ouder altijd even binnenlopen
met een vraag of een puntje dat je kwijt wilt.
Ook al lijkt het nog zo klein, je kunt er beter meteen meekomen dan de kleine puntjes laten
op stapelen tot ze een ergernis vormen.
Als ik op dat moment door omstandigheden geen tijd heb, maken we een afspraak.
Wethouder
Donderdag 8 oktober komt de wethouder Elvira Schepers die o.a. onderwijs in haar
portefeuille heeft en de beleidsmedewerker op onderwijs en huisvesting bij ons op bezoek. Ze
wil graag kennismaken met onze school en vorm van onderwijs en natuurlijk zal ook
verbouw/nieuwbouw onderwerp van gesprek zijn.
Omdat met name dit laatste punt vooral een bestuursaangelegenheid is, zal Peronnik Veltman
natuurlijk ook aanwezig zijn.
Klusdag
Afgelopen zaterdag waren er een vijftal ouderparen die met meester Marinus aan de slag zijn
gegaan. Alle ramen aan de voor- en zijkant van de school zijn schoon gelapt, de leerling
toiletten kregen een extra beurt, de waterloop bij de pomp op het plein is goed verzorgd en
de weegschaal van Michaël is gerepareerd.
Ouders hartelijk dank voor deze fijne hulp!

Pantoffels
Denken jullie eraan als je nieuwe pantoffels voor school aanschaft, dat het stevige sloffen zijn
niet met een gladde maar liefst geribbelde zool.
Het doel is warme voeten en goed en veilig kunnen bewegen. Ook het liefst simpele,
functionele modellen die de zintuigen niet overbodig belasten. De zintuigen van de kinderen
zijn in onze tijd al overbelast.

Michaël 2020
Afgelopen dinsdag vierden we het Michaëlsfeest met de kinderen van klas 1 tot en met 6. Om
kwart voor negen vertrokken we met z’n allen naar het Buskersbos om spelletjes te spelen
onder leiding van de kinderen van klas 6. De kinderen van klas 5 waren groepsleiders en dus
verantwoordelijk om het
groepje na
afloop van een spel mee
te nemen
naar het volgende
onderdeel.
In elk spelletje zat wel
een
spannend element: de
ogen
moesten dicht, de draak
kon
onverwacht wakker
worden,
ridders moesten
‘uitvechten’ wie de
sterkste
was, of er kwam een
tweebenige
draak aan. Vooral voor
de
jongsten best spannend
en
intensief. Na bijna een
uur spelen
namen we even pauze
en aten we
een boterhammetje.
Echt pauze namen de kinderen niet want ze konden niet wachten op het volgende onderdeel:
het zoeken naar het zwaard waarmee we de draak zouden kunnen verslaan. Op pad dus! We
kwamen algauw juf Josien tegen die een beetje in paniek was. Heel klas 6 was verdwenen en
Tjalle van klas 5 die net nog bij haar was, was ook opeens spoorloos. We kregen dus wel een
beetje haast om het zwaard te zoeken. De zwaardzoekers
van klas 1 deden hun uiterste best, maar het duurde nog
wel even voordat Cato (met een beetje hulp van Sterre)
het zwaard had gevonden. Gelukkig maar. Tjalle was ook
weer boven water, maar wel wat gehavend, de draak had
hem ‘te pakken gehad’.

kinderen hadden gewonnen!!

Bij de drakenwei aangekomen liet het ondier zich eindelijk
zien, eerst wat op afstand, door hem een beetje uit te
dagen kwam hij dichterbij en toen sloegen wij natuurlijk
toe. De staart werd door klas 1 veroverd, de vleugels door
klas 2 en 3. De draak bood weerstand, gaf zich niet zomaar
gewonnen. De de tong werd door klas 4 uit de drakenbek
gerukt, het ondier raakte zichtbaar verzwakt. De
genadeklap kwam van klas 5, door het hart te veroveren
werd de draak verslagen. Daar lag het dier, nog een paar
laatste stuiptrekkingen en toen was het voorbij. De

Terug naar school, de meisjes van de eerste klas
met het zwaard en de veroverde staart voorop.
Apetrots en vol nieuwe energie, ze zetten de pas er
goed in. Op school even bijkomen met een glaasje
sap en een drakenbroodje. Hiernaast zien jullie het
broodje van Jare uit klas 1. Daarna naar de zaal om
het gevecht met de draak op de weegschaal aan te
gaan. Alle kinderen hadden een appel meegenomen
en die werd per klas om de beurt in de mand
gelegd. Klas 6 begon en klas 1 was al laatste aan
de beurt. Het was heel spannend, want het duurde
lang voordat er beweging in weegschaal kwam. Heel
voorzichtig kwam de draak omhoog en zakte de mand met appels. Pas toen de laatste appels
van de eerste klas in de mand werden gelegd zakte de mand op de grond en zweefde de
draak in de lucht. Pfff, dat was een opluchting. De blijdschap bij de kinderen was groot, een
enorm gejuich brak los. Wat een mooie afsluiting van deze Michaëlsdag.

