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Vloer
Het eerste deel van de school is
voorzien van nieuwe
vloerbedekking. Wij zijn blij met
het resultaat. De planning is dat
in de kerstvakantie het tweede
gedeelte (groep 4 t/m 8 + gang)
wordt aangepakt. Tot slot volgt
in de krokusvakantie het leggen
van nieuwe vloerbedekking bij
het podium.
De school is naast een nieuwe
vloerbedekking ook toe aan het
opknappen van de wanden. Dit
is nog niet ingepland, maar het
streven is om de wanden dit
schooljaar geschilderd te
hebben. We gaan kijken wat
haalbaar is.

Schoolfoto’s
De inlogkaarten voor de
schoolfoto’s verwachten wij
eind deze week te ontvangen.
Voordat wij deze kaarten
uitdelen hebben wij de
ingevulde toestemmingsbrieven van alle kinderen
nodig! Deze is nogmaals
bijgevoegd. Vrijdag 2 november
is de uiterlijke inleverdag! Als
wij als school niet van elk kind
de brief binnen hebben, zijn wij
genoodzaakt te wachten met
het uitdelen van de
inlogkaarten. U mag natuurlijk
altijd en op elk moment
terugkomen op de door u
gegeven toestemming.

Schoolzone
De verkeerssituatie rondom de
school is een heikel punt. De
gemeente wil graag een zo veilig
mogelijke en optimale
verkeerssituatie creëren.
Aan de kant van de Levensboom
ligt een definitief plan, de
werkzaamheden zullen
waarschijnlijk in de
krokusvakantie plaatsvinden.
Aan de kant van het
winkelcentrum dient een plan
gemaakt te worden. Het streven
vanuit de gemeente is om het
plan voor deze kant van de
school in de zomervakantie tot
uitvoer te brengen. Een
klankbordgroep bestaande uit
leerkrachten, ouders en
omwonenden gaat zich buigen
over hoe deze verkeersituatie zo
optimaal en veilig mogelijk
gemaakt kan worden en wat
hiervoor nodig is. Deze
klankbordgroep zal
samenwerken met een
verkeersdeskundige die het
uiteindelijke plan zal uitwerken.

Nationaal schoolontbijt
Om de kinderen te laten
ervaren hoe leuk en belangrijk
het is om de dag gezond te
starten nemen wij deel aan het
nationaal schoolontbijt op
woensdag 7 november.
Bijgevoegd vindt u de
informatiebrief. De kinderen
gaan gewoon van 8.30 – 12.30
uur naar school, maar hoeven
thuis niet te ontbijten. Helaas
kan de burgemeester niet
aanwezig zijn.
Pleinwacht gezocht?
Wij zoeken enthousiaste
ouders / vrijwilligers die één of
meerdere dagen in de week
willen helpen. Het gaat om een
uur van 11.45 – 12.45 uur.
De nood is vooral hoog op de
dinsdag en de donderdag, wie
helpt ons uit de brand!
Bij interesse kunt u
binnenlopen bij Bianca de
Saegher of Linda van Agthoven
of contact opnemen per mail
directie@obsbijvanck.nl

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
7 november
Nationaal schoolontbijt gr 1 t/m 8
8 november
Groep 3/4 excursie
spoorwegmuseum
16 november
Lootjes trekken gr 5 t/m 8
21 november
School/klassen versieren voor
Sinterklaas van 8.30-12.30 uur
26 t/m 29 november
Voortgangsgesprekken gr 1 t/m 3
(gr 4 t/m 7 facultatief)
27 november
Strooimiddag
29 november
Groep 1/2 excursie
29 november
18.30 – 19.00 uur schoen zetten
en pyjama zingen gr 1 t/m 4

Gymrooster t/m kerstvakantie
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

groep 3, 4, 5
groep 6, 7, 8
groep 6, 7
groep 3, 4
groep 5, 8

Vraag van de maand
De vraag van deze maand staat in
het teken van de komst van
Sinterklaas en luidt: “Zie ginds
komt de stoomboot; hoe help ik
mijn kind met spanning rondom
Sinterklaas? “

Bijlagen
De volgende documenten zijn
bijgevoegd:
-brief AVG privacy-voorkeuren
-brief Nationaal schoolontbijt
-brief voorstellen stagiaires
-vraag van de maand

