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“De kop is eraf”
Beste lezer,
De eerste schoolweek zit erop. Voor sommigen was het even wennen, maar iedereen heeft inmiddels
zijn of haar (nieuwe) plekje gevonden. Afgelopen donderdag hebben we het schooljaar met elkaar
geopend in het speellokaal, waar we vooral veel gezongen hebben. Het thema was: iedereen hoort
erbij! Vervolgens hebben we elkaar een fijn schooljaar gewenst.
Hartelijke Groet, Andra van Hofwegen
Foutje…
In de vorige Nieuwsbrief stond dat de ouderavond op donderdag 29 augustus is, maar dit moet
natuurlijk dinsdag 29 augustus zijn.
En onder de teamfoto is een naam weggevallen: op de achterste rij staat tussen juf Regine en juf
Nanine Muys ook juf Nanine Riemens nog!
Leerlingen
Deze week zijn diverse leerlingen bij juf
Willeke geweest voor extra hulp. De leerkracht
heeft de ouders van de betreffende leerlingen
op de hoogte gebracht.

Gorinchem Beweegt
Alle leerlingen hebben een folder ontvangen
van de Gorcum Sportmaand. In september
kunnen alle kinderen in Gorinchem gratis
kennis maken met het sportaanbod van de
verenigingen. Zie ook
www.gorinchembeweegt.nl
Activiteiten
19-08 ouderinformatieavond
19-08 intekenen oudervertelgesprek
04-09 verkiezing LR
08-09 Lingehavenconcert (gr. 5-8)
08-09 volgende nieuwbrief

Juf Willeke Pellikaan is onze onderwijsassistente

Personeel
Voor groep 8 komt als invaller op woensdag 30
augustus meester Boudewijn Nieuwenhuize en
op 6 september juf Lia de Baat. Zij is voor de
groep al een bekend gezicht, want vorig jaar
heeft ze ook al vaker ingevallen bij ons op
school. Boudewijn zal wellicht vaker invallen in
groep 8 zolang Rowena ziek is.
Vanaf volgende week zal meester Jelle als
stagiair van Gorinchem Beweegt meehelpen bij
de gymlessen.
Cultureel programma
De groepen 5 t/m 8 zullen op vrijdagmiddag 8
september de speciale editie voor
basisscholieren van het Lingehavenconcert
bijwonen.

Jaaropening met alle kinderen, juffen en meesters.

Het afscheidscadeau van de schoolverlaters heeft een
mooi plekje op het plein gekregen.
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Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen de hele
week gelijk, behalve op vrijdagmiddag. Dan
hebben alleen de groepen 5 t/m 8 school.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Woensdag: 08.30-12.30 uur
Goede Doelen
We sparen als school voor adoptiekinderen via
Woord & Daad. Hiervoor mogen de kinderen
op maandag geld meebrengen. De OC zorgt
ervoor dat het geld op de juiste bestemming
komt. www.woordendaad.nl/sponsoreenkind
Woord & Daad opbrengst
In de afgelopen week hebben de kinderen in
totaal € 2,56 meegebracht voor het
adoptieproject.
Mededeling
De schoolfotograaf heeft laten weten dat nog
niet alle betalingen of fotomapjes binnen zijn.
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt…
Oproep luizencontrole
Dit schooljaar streven we ernaar in elke groep
een ‘hoofd-luizen-pluizer’ te hebben. Deze is
verantwoordelijk voor de luizencontrole in die
betreffende groep (en zorgt voor vervanging
als deze zelf verhinderd is). Het vergt per
controle, per groep ongeveer een kwartier aan
het begin van de ochtend. Hiermee proberen
we preventief de luizen buiten de school te
houden. Er wordt steeds na elke
schoolvakantie een reguliere controle
uitgevoerd in elke groep. Eventueel volgt na
twee weken nog een incidentele nacontrole.
We gaan er vanuit dat u het belang van deze
activiteit onderkent en desgevraagd hieraan
wilt meewerken!
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welke regels gelden er, hoe gedragen we ons,
wat kunnen we zelf bijdragen aan een fijn
speel- en werkklimaat?
Gezonde School
Op dinsdag en donderdag nemen alle kinderen
fruit mee voor de ochtendpauze. Dit is een
schoolregel. Koek en snoep proberen we te
ontmoedigen.
Binnenkort kunnen we weer een aanvraag
doen voor het Europese Fruitproject. We
moeten daarna nog wel afwachten of we
worden ingeloot…
Allergie en intolerantie
Wilt u met het oog op komende vieringen en
traktaties bij de leerkracht aangeven waar uw
kind allergisch voor is? Dan kan daar bij
eventuele inkopen rekening mee worden
gehouden.
W&T (Wetenschap en Technologie)
Afgelopen donderdag zijn groep 7 en 8 op
excursie gegaan naar Geofort. Daar was van
alles te onderzoeken en te ontdekken op het
gebied van o.a. watermanagement.
Alle rijdende en begeleidende ouders: bedankt!

Kind op Maandag
De verhalen gaan in deze periode over het
belang van familie. En wie ben je eigenlijk zelf,
zou je een ander willen zijn?
De Vreedzame School
De eerste schoolweken, de zogenoemde
‘gouden weken’, zijn erop gericht met je
nieuwe klas weer een echte groep te worden:
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