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Personeel
Kirstin Larsen, leerkracht van
groep 1C en intern begeleider
van de onderbouw heeft de
keuze gemaakt om te gaan
stoppen met haar
werkzaamheden bij ons op
school. Wij vinden dit erg
jammer en respecteren haar
keuze om meer tijd te gaan
besteden aan privézaken. De
vacature gaat er spoedig uit. Wij
houden u op de hoogte van de
invulling voor zowel de functie
van leerkracht van groep 1C als
intern begeleider van de
onderbouw. Ook laten we u
weten wanneer haar afscheid is.

Kinderboekenweek
Op 6 oktober start de jaarlijkse
Kinderboekenweek. Dit jaar is
het thema ‘Worden wat je wil’.
U ontvangt deze week verdere
informatie over wat we precies
gaan doen tijdens de
Kinderboekenweek.
Een oproep aan u:
Wij zoeken ouders die tijdens de
Kinderboekenweek iets over hun
beroep willen vertellen. Het zou
mooi zijn als u dan spullen en/of
foto’s kunt laten zien. Mocht u
dit leuk vinden dan kunt u zich
aanmelden bij Tineke (groep 8)
tineke.jansen@obsbijvanck.nl
Wij willen dan graag weten op
welke dagen en tijden u kunt
komen. Graag uiterlijk vrijdag 1
oktober aanmelden.
De Kinderboekenweek loopt van
woensdag 6 oktober t/m vrijdag
15 oktober.
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Kinderen wegbrengen en ophalen
Wilt u uw kind ’s ochtends op tijd op
school brengen, onze lessen
beginnen om 8.30 uur. De bel voor
de kinderen van groep 3 t/m 8 gaat
om 8.25 uur. De kinderen van groep
1/2 mogen vanaf 8.20 uur via de
gele deuren de school binnen.
Alle kinderen gaan alleen naar
binnen, dit houden wij zo,
uitzondering voor nieuwe leerlingen.
Het hek is gedurende de schooldag
op slot, ongeveer 5 à 10 minuten
voor het einde van de schooldag
openen wij het hek zodat u op het
schoolplein kunt wachten.
Nieuws vanuit de ouderraad (OR)
De ouderraad is een raad die wordt
gevormd door een groep ouders die
(een) kind(eren) hebben op deze
school. Wij streven er naar om een
diverse raad te hebben met ouders
van kinderen uit zowel de onder-,
midden-, als bovenbouw. Wij
hebben als OR inzicht in alle
verschillende activiteiten die de
klassen hebben. De OR bestaat uit
een voorzitter, een penningmeester
en een notulist en overige leden.
De OR beheert de oudergelden en
zorgt er voor dat deze op een
verantwoorde manier wordt
uitgegeven. Daarnaast denkt de OR
mee met activiteiten die
georganiseerd worden en zijn wij
tevens een klankbord voor alle
ouders. Wij zorgen ervoor dat er
korte lijntjes zijn tussen school en de
ouders. Zo willen wij met een
positieve insteek zorgen voor een
onbezorgde, fijne schooltijd voor alle
kinderen. We willen graag
laagdrempelig zijn en zorgen dat wij
goed aanspreekbaar zijn. Wij hebben
een e-mailadres en sinds dit
schooljaar ook een plek binnen
Social Schools. Mochten er vragen,
opmerkingen, ideeën en/of kritiek
zijn, dan horen wij dat graag. Op
deze manier kunnen wij er als OR
voor iedereen zijn.

BELANGRIJKE DATA
29 september
Herfstloop groep 5 t/m 8
5 oktober
Dag van de leraar
6 t/m 17 oktober
Kinderboekenweek
18 t/m 22 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Schoolfotograaf
Alle kinderen zijn bij de
schoolfotograaf geweest. Nu bent u
vast nieuwsgierig naar het
eindresultaat. Nieuweschoolfoto doet
z’n best om de inlogkaarten voor de
herfstvakantie gereed te hebben,
zodat u de foto’s online kunt bekijken.
Spullen mee naar school
We merken dat steeds meer kinderen
spullen van thuis mee naar school
nemen zoals bijvoorbeeld Pokémon
kaarten. Spullen van thuis die kinderen
mee naar school nemen is op eigen
risico en hier zijn we als school niet
voor verantwoordelijk. Mocht uw kind
iets meenemen, dan is het handig de
naam van uw kind erop te vermelden.
Aanmelden
Mocht uw zoon/dochter dit schooljaar
4 jaar worden, wilt u dan z.s.m. een
inschrijfformulier inleveren (mocht u
dit nog niet gedaan hebben), zodat we
een plek voor uw kind kunnen
reserveren.
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