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In verschillende groepen wordt nog steeds
tweewekelijks gecontroleerd op hoofdluis. Jammer
genoeg blijken deze vervelende beestjes dit jaar
moeilijker onder controle te houden dan anders.
Het is heel belangrijk dat u uw kind ook regelmatig
thuis controleert. Tips hiervoor en heel veel andere
nuttige informatie vindt u op: www.hoofdluizen.nl

Agenda

Haltlessen groepsdruk / SEO

11 oktober ochtend: Voorstelling ‘Esther was Joods’
voor groep 6, 7 en 8.
18 oktober 15.00 uur: Kinderboekenmarkt in de hal
19 oktober 13.00 uur: Voorleeswedstrijd bovenbouw
22-26 oktober: Herfstvakantie
31 oktober: Ouderavond groep 8 thema: Hoe om te
gaan met ‘groepsdruk’

Welkom
We heten de volgende nieuwe leerlingen hartelijk
welkom op onze school: Milou Ruis, Stephanie
Nouwens en Romel Awni (1-2 A) en Nora Hijmering
(1-2 B). We wensen jullie heel veel plezier in jullie
nieuwe groep!

Zending

Op 17 september hebben de leerlingen van groep 8
les gehad van Lies Havelaar. Dit jaar behandelt zij, op
aanvraag van ons, het thema ‘Hoe overleef ik
groepsdruk’.
Aangezien we dit een zeer belangrijk thema vinden
voor onze groep 8 leerlingen, willen we ook de ouders
hierbij betrekken. Op woensdagavond 31 oktober
willen we daarom een ouderavond organiseren over
ditzelfde onderwerp. Alle ouders van groep 8
leerlingen worden hier van harte voor uitgenodigd.
Wij rekenen op u.

Cultuur
Donderdag 4 oktober zijn de kleuters naar de
voorstelling 'het huis van Hielke' geweest.

Deze periode steunen wij de schoenendozen actie van
Hope and Serve, die goed werk doet in Roemenië. U
wordt hierover nog geïnformeerd.via een apart
schrijven

Informatieverstrekking
Vanaf de herfstvakantie gaan de leerkrachten van
groep 7 en 8 experimenteren met een (voor ons)
nieuwe manier van communicatie naar de ouders:
Parro. We hopen hiermee een gemakkelijke manier
gevonden te hebben om nieuws en foto’s met u te
delen. Deze wijze van communiceren is veilig en valt
geheel binnen de kaders van de nieuwe algemene
verordening gegevens bescherming (AVG).
U wordt hier tzt. verder over geïnformeerd.

Voor meer informatie:
https://parro.education/ouders/

Tijdens de verhuizing is Hielke haar lievelingspop
kwijtgeraakt. Ze wil haar pop terug. Ze wil de geur van
haar oude huis terug. Alles wat vertrouwd was. Door
haar zoektocht ontdekt ze dat ze meer terugvindt dan
ze zocht. Hielke ontdekt dat 'thuis' is waar je gelukkig
bent, onafhankelijk van de plek waar je je bevindt.
Groep 6 t/m 8 gaat op 11 oktober naar De Tavenu in
Nieuwendijk voor de voorstelling ‘Esther was Joods’.
Meer info: http://www.estherwasjoods.nl/

Stagiaires
Sanne van den Berg loopt stage in groep 1 /2 B en
Amber Burghart in groep 4. Beiden zijn eerstejaars
Pabo-student aan de Marnix Academie in Utrecht.

Kinderboekenweek 2018
Afgelopen week is de Kinderboekenweek weer van
start gegaan met als thema vriendschap.
U heeft hierover een aparte informatiebrief
ontvangen. De komende weken zal lezen een extra
plek krijgen binnen de klas én daarbuiten. Er staan
verschillende leuke leesactiviteiten gepland en de
school is feestelijk aangekleed. Daarnaast leent het
thema ‘Kom erbij’ zich ook uitstekend voor
activiteiten rondom de groepsvorming en omgaan
met elkaar.
In de hal wordt een thematafel gevuld rondom het
thema ‘Kom erbij!’. Loopt u gerust eens binnen om
een kijkje te nemen!
Leest u de komende weken met ons mee??

Stromingsdag
Niet voor iedereen was het duidelijk waarom de
leerlingen afgelopen woensdag vrij waren. We hadden
een gezamenlijke inspiratiedag met de negen scholen
van De Stroming. De Stroming, is een vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van
Heusden en Altena, waarvan onze school deel
uitmaakt. Op deze dag werd een aantal goede
workshops verzorgd, die gericht waren op ons werk.
We konden ons verdiepen in: coöperatieve
werkvormen; behouden van werkbevlogenheid;
EHBO bij kinderen; verhalen uit de bijbel vertaalde via
poppenspel en ontwikkeling van het jonge kind.

Lidmaatschap van de “De Stroming”
U kunt lid worden van de schoolvereniging “De
Stroming”. Op school liggen aanmeldingsformulieren.
Het lidmaatschap kost u € 10.- per jaar. Neem gerust
een formulier mee en heeft u vragen dan horen wij
dat graag.

Collegiale visitatie “Bij een ander in de
keuken kijken / Van en met elkaar leren“
Vanuit het samenwerkingsverband zijn collegiale
visitaties opgezet. Onze school vormt met 3 andere
scholen (Hoornaar, Nieuwland en Leerdam) een
commissie. Collegiale visitatie is een goed middel om
de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen: scholen
leren graag van elkaar, door bij elkaar te kijken.
Internbegeleider en directeur zitten in deze
commissie. Op dinsdag 30 oktober zijn wij de
ontvangende school.

Burgerschap
Ook dit jaar zullen er weer leerlingen van onze school
onder en na schooltijd gaan helpen bij allerlei
activiteiten in De Lemmenskamp. Dit zal variëren van
spelletjes doen met ouderen tot het versieren van de
verschillende afdelingen met kerst. Ook zal groep 8
aan het einde van het jaar de afscheidsmusical weer
op gaan voeren in het Atrium van de Lemmenskamp.
Het is mooi om te zien dat onze leerlingen op hun
manier een steentje bijdragen aan een prettige
leefomgeving voor ouderen in Woudrichem.

