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STAKINGSDAG 6 NOVEMBER

Ik ben GEEN toprioteit

Zondag met Lubach.

Hoewel onze school open blijft 6 november staan
wij volledig achter deze actie. Inmiddels
ondervindt ook onze school steeds meer
problemen als het gaat om het
leerkrachtentekort. Hoewel u daar zelf wellicht
weinig van merkt, omdat onze collegaleerkrachten vaak zelf bijspringen, is de nood
ook op onze school hoog. Er worden veel extra
uren gemaakt die nauwelijks beloond worden.
Investeringen in het onderwijs voor de aanpak
van het lerarentekort, een eerlijk salaris en
minder werkdruk is echt noodzakelijk!

BASKETBALTOERNOOI 9 oktober 2019

Basketbal groep 5
In het begin ging het minder goed.
Maar dan ging het goed. Toen hebben
we 4 punten gescoord. En daarna hebben
we goed gespeeld tegen de teams.
In de laatste 2 minuten hebben we
gescoord. En toen zijn we 3e geworden.
En een beker gewonnen.

Door Mylan en Levi

NIEUWBOUW

In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de vorderingen van de
nieuwbouw. Vanuit de scholen en stichting Jongleren is er inmiddels een
projectgroep IKC samengesteld, zij hebben een start gemaakt met een eerste
indeling van wat we op ons IKC willen bieden en hoe dit zichtbaar is in de praktijk,
aansluitend bij de kenmerken van onze Visie. Inmiddels is de planfase aangebroken,
dit houdt in dat er op het terrein waar de school komt, gekeken wordt naar de plaats
van het gebouw, de speelplaats en parkeergelegenheid.

Projectgroep IKC Woensdrecht in actie

EU-FRUIT

Beste ouders;
Van 11 november t/m 17 april krijgen alle kinderen op onze school gratis drie
porties groente en fruit per week, woensdag, donderdag en vrijdag blijven
onze vaste fruitdagen.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen?
Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Tevens willen we dit schooljaar het Gezond Trakteren promoten. In iedere
groep hangen “Feestelijke Fruitjes”, deze fotolijstjes zullen worden gevuld met
een foto van een gezonde traktatie! Traktatietips:
 Groente en fruit in een leuk jasje.
 Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of
bellenblaas.
 Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een bakje popcorn, soepstengel,
peperkoek, of een mini eierkoek.
Kijk voor meer info op de site van het Voedingscentrum.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

KINDERZWERFBOEK
Hallo! Ik ben Monica Buijsen. Voor de meeste kinderen op school ben ik beter bekend als de
moeder van Jan, Sofie en Teun ;)
Sinds de oprichting van mijn praktijk voor kindercoaching
in 2017 ben ik StationsChef van Kinderzwerfboek.
Dit houdt in dat je bij mij in de praktijk
terecht kunt om een boek uit het zwerfkastje te halen.
Het boek dat je eruit haalt mag je terugbrengen
als je het uit hebt, naar een ander zwerfboekenstation

terugbrengen of gewoon lekker houden.
Zwerfboekenstations zijn erg in opkomst, je ziet steeds vaker
ook hier in de buurt. Ik vind dit een erg leuke manier om boeken
met elkaar te delen. Zo geef je ook andere kinderen
de gelegenheid om jouw boek, waar je niets meer mee doet,
te laten lezen. Ik ben zelf gek op lezen en hoop met dit initiatief ook mijn enthousiasme voor
lezen te kunnen overbrengen aan kinderen.
Heb je zin om een boek te komen uitzoeken? Of heb je een boek voor in het kastje?
Loop na schooltijd eens binnen bij mij in de praktijk, je bent van harte welkom. Je vindt mijn
zwerfboekenstation aan de Vinkenslag 6 in Woensdrecht.
SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller

Op maandag 4 november vanaf 08.30 uur is Charlotte Castenmiller, medewerkster
van het CJG weer aanwezig om grote en kleine vragen van u te beantwoorden.
Mocht u nu niet op deze ochtend kunnen, maar wel graag eens iets willen
bespreken, kan dat altijd. Haar email is c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl Bellen of
appen kan ook op 06-23481130

BELANGRIJKE DATA:
Vrijdag 1 november
Maandag 4 november
Dinsdag 5 november
Donderdag 7 november
Vrijdag 8 november t/m
15 november

Gastles Amnesty International groep 6
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Cukids groep 1 en 2; Erfgoedactiviteit
Cukids Groep 6; bezoek Wilhelmietenmuseum
Groep 7 en 8 : Mediamasters, week van de
mediawijsheid.

In de week van 11
november
In de week van 18
november
Woensdag 27 november
Vrijdag 29 november
Maandag 2 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 13 december

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging
Pre-adviesgesprekken groep 8
Alle kinderen vrij! Studiedag leerkrachten
Gastles Amnesty International groep 7
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Sinterklaasviering
Mediawijsheid groep 7, “Whatshappy”

Vrijdag 20 december

Mediawijsheid groep 8, Cyberpesten
Kerstviering, alle leerlingen in de middag vrij!

