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HET BANGE DIERENBOS
Groep 3 en 4 gaan 1 oktober naar Het bange dierenbos, een voorstelling
in Diepenheim. Ouders is al gevraagd mee te rijden. De voorstelling duurt
tot 14.00 uur. De kinderen zullen dus iets later thuis komen.
KINDERBOEKENWEEK
2 oktober is de start van de Kinderboekenweek. In de klassen wordt hieraan deze periode extra aandacht gegeven.
Het thema is: Reis mee!
Kosteloos materiaal:

Tijdens de Kinderboekenweek gaan alle
leerlingen bezig met het knutselen van voertuigen. Hiervoor mogen ze
zelf kosteloos materiaal als wc-rollen, flesjes, doppen e.d. meenemen om
het eigen voertuig te maken. Wilt u uw kind hierbij helpen? Papier e.d. is
wel op school aanwezig.
TENTOONSTELLING
Vrijdagmiddag 11 oktober van 13.30 uur tot 13.55 uur kunt u de gemaakte voertuigen bewonderen op school.
OUDPAPIER.
Op zaterdag 5 oktober halen de ouders van groep 8 oud papier op. We
verwachten hen om 9.00 uur op school.
OUDERAVOND PEUTERS EN KLEUTERS
Op dinsdag 8 oktober a.s. bent u welkom op de eerste gezamenlijke ouderavond van de kinderopvang en de basisschool met als thema:

Praten en lezen met plezier.
De avond is van 19.30 uur tot 20.30 uur. Op deze avond wordt verteld hoe
het gesteld is met de taalontwikkeling van kinderen op de peuterspeelzaal en de basisschool.
Gera Vehof, medewerkster van de bibliotheek zal ons meer vertellen over Boekstart, een programma dat het lezen met
baby’s en peuters stimuleert en welke rol
zij en u daarbij kunnen spelen.

Agenda
oktober
1 oktober
Groep 3/4 naar
Het bange dierenbos
2 oktober
Start Kinderboekenweek
5 oktober
Oudpapier
Ouders groep 8
8 oktober
Ouderavond peuters
en kleuters
11 oktober
Tentoonstelling
Kinderboekenweek
19 t/m 27 oktober
Herfstvakantie
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Petra Bekhuis zal vanuit haar functie als logopediste bij de gemeente Hof
van Twente iets vertellen over de ontwikkeling van taal bij jonge kinderen.
Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.
The Read shop zal aanwezig zijn met een presentatie van hun meest recente kinderboeken.

Wij
feliciteren!
6 oktober
Juliette

De avond is in eerste instantie bedoeld voor ouders van peuters en kleuters, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

7 oktober
Amy

In de onderbouw hangen intekenlijsten waar u uzelf kunt opgeven
voor deze avond.

7 oktober
Juf Wendy

HERFSTVAKANTIE

8 oktober
Kelcy

De herfstvakantie is van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober.
STAGIAIRES

11 oktober
Lieke

Ook dit jaar mogen we weer meerdere stagiaires begeleiden. In groep 1/2
zijn er 2 stagiaires in de groep; op maandag en dinsdag Lyonne Edel en op
donderdag en vrijdag Naomi Vorkink.

17 oktober
Lauren

Op woensdag is Julian ten Hake in groep 4/5. Eline, Naomi en Julian volgen de opleiding onderwijsassistent.

18 oktober
Liam

Op donderdag en vrijdag is Nienke Minkjan in groep 3/4 en Lis Hendriks in
groep 7/8. Zij zijn Pabo-stagiaires en zullen in februari wisselen van groep.

21 oktober
Lily

We wensen hen een fijne tijd bij ons!
LEERLINGENRAAD
Dit is onze nieuwe leerlingenraad:
groep 5: Noud en Yfke
Groep 6: Vigo en Liam
Groep 7: Aïsha en Jort
Groep 8: Thijn en Imani
DALTONVISITATIE
10 maart a.s. komt de visitatiecommissie op onze school om te kijken of we
nog steeds voldoen aan de voorwaarden om het daltonpredicaat te mogen
hebben.
De komende maanden worden alle punten weer op de i gezet. We zullen u
via de Info op de hoogte houden wat ons daltononderwijs op dit moment
inhoudt.

22 oktober
Mats
24 oktober
Isa
24 oktober
Kyan
26 oktober
Brent
29 oktober
Juf Mariska
31 oktober
Sem
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NIEUWE LOCATIEDIRECTEUR
M.i.v. het schooljaar 2020-2021 zal op onze school een nieuwe directeur starten. Irene Gruppen zal na
43 dienstjaren gebruik gaan maken van het prepensioen. De sollicitatieprocedure voor haar vervanger
zal in het voorjaar starten.
INLOOPSPREEKUREN SALUT EN GGD
De volgende data zijn de inloopspreekuren van de JGZ en Salut.
Zij zitten dan in de vergaderruimte bij de hoofdingang.
Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt, loop gerust een binnen.
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Brenda van der Veen(Salut)
Liane Feenstra(JGZ)
Brenda van der Veen(Salut
Liane Feenstra(JGZ)
Brenda van der Veen(Salut
Liane Feenstra(JGZ)

8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur

TECHNIEKOUDERS GEVRAAGD
Voor het begeleiden van de technieklessen, zijn we op zoek naar ouders, grootouders of andere belangstellenden. Deze lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 8.30 uur - 10.00 uur. De techniekouders begeleiden kleine groepjes kinderen.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken bij deze lessen op woensdagmorgen van 8.30-10.00 uur in het
technieklokaal.
We willen Jacob Kalsbeek van harte bedanken voor zijn inzet de laatste jaren!
NIEUW LID OUDERRAAD
De ouderraad is nog op zoek naar drie nieuwe leden. Hierover heeft u een mail gehad.
Heeft u interesse om op school mee te denken en te helpen bij de activiteiten, geeft u dat dan a.u.b.
door bij een van de ouderraadsleden of bij een van de leerkrachten.
MAILADRES OUDERRAAD

De ouderraad is rechtstreeks te bereiken op het volgende mailadres: or.odsgijmink@opohvt.nl
VOORUITKIJKEN NAAR NOVEMBER
Zaterdag 3 november
11 t/m 15 november

Oudpapier ouders groep 7
Spreekweek

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

