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05-09-2017

ALGEMEEN
We zijn goed gestart en de eerste week is alweer voorbij. Fijn dat iedereen weer aanwezig is en het
enthousiasme van de kinderen en ouders ook weer in de school is.
Zoals u in de eerste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn de lessen van De
Vreedzame School (DVS) dagelijks aan de orde gekomen. Het tweede blok van DVS
start op 18 september en u kunt tegen die tijd een nieuwsbrief hierover verwachten.
Deze nieuwsbrief wordt over twee weken separaat naar u verzonden. Aangezien we
overgestapt zijn naar een maandelijkse MJW kunnen we deze niet als bijlage bij een
MJW versturen. We hopen dat de kinderen deze eerste week ook al een en ander
aan u verteld hebben en er thuis ook gesprekjes ontstaan. We zijn benieuwd naar de
ervaringen.

Agenda september
-

Wo. 6 september:
Ma. 11 september:
Di. 12 september:

-

Woe. 13 september:
Do. 14 september:
Ma. 18 september:
Di. 19 september:
Do. 21 september:
Ma. 25 september:
Di. 26 september:
Do. 28 september:
Do. 29 september:

19.00 uur ouderinformatieavond groep 1-2A en B
schoolfoto’s (informatie volgt via een mail);
vervolg schoolfoto’s en broertjes/zusjes foto’s);
19.00 uur ouderinfoavond gr. 7
19.00 uur ouderinformatieavond groep 6
19.00 uur ouderinformatieavond groep 8
19.00 uur ouderinformatieavond groep 3
19.00 uur ouderinformatieavond groep 4
19.00 uur ouderinformatieavond groep 5
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
groep 1-2A naar Slabroek; 13.00u Bogaviering
oudergesprekken gr. 1 t/m 8
13.30 uur spelletjesmiddag groep 1-2A

Bogaviering
Op dinsdag 26 september vindt om 13.00 uur de Bogaviering plaats in de speelzaal. Het
thema luidt “We horen bij elkaar” (De Vreedzame School). Alle groepen verzorgen dan
een optreden. U bent van harte welkom daar bij aanwezig te zijn.
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Jarigen september
Dag
2
2
5
6
8
10
13
15
15
17
19
19
21
24
28
29

Naam
Tom Hendriks
Manon van der Meer
Maud van Dijk
Fleur Marijnissen
Wes van Mierlo
Emma Heurkens
Karlijn van de Kamp
Mecx van Dieten
Siebe van Uden
Sem van Uden
Tim Komen
Jurre de Reus
Siebe Loeffen
Tobias Groot
Hidde Suppers
Rens Loozen

Groep
5
1-2A
6
1B
6
4
8
8
3
4
1-2A
1A
1A
6
8
5

Leerlingenlijsten/informatiekalender/ouderparticipatielijsten
De leerlingenlijsten zijn vorige week en/of deze week aan de ouders verzonden. Heeft u
wijzigingen van bijvoorbeeld telefoonnummers etc. wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht
of aan de administratie (l.vdvoet@optimusonderwijs.nl).
Informatiekalender 2017-2018: heeft u liever een papieren exemplaar, dan kunt u er één
weghalen van het stapeltje dat tegenover de balie ligt.
Ouderparticipatielijsten: deze lijsten worden deze week verspreid. Eén voor de groep van uw
kind en één algemene ouderparticipatielijst bij groepsoverstijgende activiteiten.
Laatstgenoemd formulier wordt alleen aan de gezinsoudste meegegeven. Graag ontvangen wij
de lijsten uiterlijk maandag 18 september retour.
Wij hopen dat ook dit schooljaar weer veel ouders komen helpen.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen kunt u vinden in het halletje tegenover de balie (hoofdingang
school). Sleutels of andere kleine spullen worden neergelegd in de teamkamer.
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Brandstofkosten
Heeft u in verband met het rijden voor een groepsexcursie brandstof- of parkeerkosten gemaakt,
dan kunt u de gemaakte kosten declareren.
Een declaratieformulier daarvoor kunt u vinden in het wandfolderrek, tegenover de balie.

Kledingcontainer / Lege cartridges
Wij maken u erop attent dat bij de hoofdingang van het gebouw een kledingcontainer staat. Een
deel van de opbrengst komt ten goede aan onze school.
Daarnaast hebben wij naast de balie ook een bak staan waarin u lege tonercartridges kunt
deponeren. De opbrengst hiervan gaat naar onze school.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2A
De eerste week zit er weer op en de kinderen zijn weer helemaal gewend om naar school te
gaan.
We zijn begonnen met het thema “vakantie”. De kinderen hebben over de
vakantie getekend en brengen allemaal een foto mee om over de vakantie te
vertellen.
We zijn ook gestart met blok 1 van de nieuwe methode De Vreedzame School.
Flore en Alex zijn nieuw in onze groep en Jurre en Siebe zijn al aan het oefenen.
In de vakantie heeft Julia een broertje gekregen, Fabian. Van harte
gefeliciteerd!
Denkt u aan de informatieavond op woensdag 6 september om 19.00u in de
klas van uw kind.

Groep 1-2B
We zijn alweer een weekje bezig met het thema “vakantie”. Inmiddels hebben we een echte
kampeerhoek in de klas met een tent en slaapzak. We kunnen ook afwassen en de was
ophangen op de camping.
Fleur is al een week begonnen met oefenen. Woensdag wordt ze 4 en zit ze dus echt bij ons in
de groep. Welkom!
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Verder hebben twee kinderen in de vakantie er een broertje bij gekregen. Sef heeft
een broertje Vik gekregen en Anna een broertje Fabian. Wij wensen beide gezinnen
veel geluk met de uitbreiding.
Denkt u tenslotte aan informatieavond? Woensdag 6 september a.s. om 19.00 bij
ons in de groep. We zullen u dan het een en ander vertellen over de gang van zaken in groep
1-2b. Hopelijk tot dan!

Groep 3
De kinderen in groep 3 zijn vol enthousiasme begonnen.
We hebben de letters i, k en m al geleerd. Hier hebben we ook al
woordjes mee gemaakt en deze geprobeerd te lezen.
De komende dagen mogen de kinderen kleine spulletjes van thuis
meebrengen waarin ze een van de geleerde letters horen of zien.
Deze mogen ze dan ophangen in de lettermuur.
Ook wij zijn begonnen met thema 1 van de vreedzame school. “We horen bij elkaar”.

Groep 4
De kinderen in groep 4 hebben een leuke start gemaakt. Wij gaan samen verder met de
leerstof.
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we de eerste gymles gehad. Iedereen heeft lekker fanatiek
meegedaan.
Op de gang hangt een lijst waarop u zich in kunt schrijven voor ouderhulp. Deze hulp is bedoeld
om met kinderen individueel te lezen.
Wij willen er samen een leuk schooljaar van maken!

Groep 5
We zijn weer gestart! Met dezelfde juffen en dezelfde kinderen!
Juf Simone heeft ook al kennis met ons gemaakt en stelt zich op de volgende pagina aan u voor.
We zijn bezig met de nieuwe methode Vreedzame school. De kinderen zijn erg betrokken bij
deze nieuwe lesmethode.
We gaan er weer een super jaar van maken met z’n allen!
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Even voorstellen.....
Hallo allemaal,
Mijn naam is Simone Swinkels. Vorig jaar heb ik een geweldig jaar gehad samen met
meneer Jo en groep 7. Dit jaar ga ik aan de gang in groep 5. Ik heb er onwijs veel zin in!
Tot snel!

Groep 6
We hebben een erg fijne eerste week gehad in groep 6. We zijn gestart met blok 1 van de
Vreedzame School: we horen bij elkaar! We maken samen een lijst met afspraken, taken en de
kinderen hebben al allerlei lessen gehad over het verschil tussen afspraken en regels, je
verantwoordelijk voelen voor jezelf en de ander, opstekers, tips, afbrekers..
Verder zijn we wederom gestart met het werken met portfolio’s, worden de tafels al volop
geoefend en heeft elk kind een eigen Chromebook ontvangen.
Kortom: we hebben er weer zin in!

Groep 7
De eerste dagen in groep 7 zitten er al weer op. Wat is er veel op ons afgekomen zeg! Een
nieuwe meester, een nieuwe juf, nieuwe vakken zoals 'De wereld geïntegreerd" en 'De
vreedzame school". We moeten nog wel een beetje aan elkaar wennen, maar de meester en
de juf vinden het in ieder geval al heel fijn. Er wordt hard gewerkt, maar gelukkig is er ook tijd
voor lachen en een spelletje. Als het zo doorgaat wordt het een heel fijn jaar.
Denken jullie aan de infoavond aankomende dinsdag om 19.00u?
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INFORMATIE VAN DERDEN
Eerste Heilige Communie
In de katholieke kerk komen de mensen in het weekend bij elkaar. Vaak komt er brood
en wijn op tafel te staan. Dat delen de mensen met elkaar. Het delen van het brood en
de wijn noemen we communie.
Dat betekent ‘samen’. Je eet en drinkt samen. We noemen het zelfs Heilige Communie:
het is niet zomaar iets. Het heeft met Jezus te maken.
Het kleine stukje brood (‘hostie’) dat in de kerk wordt uitgedeeld
vertelt over Jezus, want Jezus heeft brood rondgedeeld toen hij
voor het laatst met zijn vrienden was. Als we het brood eten, willen
we laten zien dat wij met Jezus mee willen doen. Door het brood
aan te nemen en op te eten zeggen we – zonder woorden – dat we
aannemen wat Jezus belangrijk vond en dat we Jezus’ leven in ons
mee willen nemen.
Alle mensen die met Jezus mee willen doen en die gedoopt zijn, zijn welkom bij de
communie. Maar dan moet je wel weten wie Jezus is. Daarom is afgesproken dat je
minstens 7 jaar moet zijn voordat je voor het eerst met de communie mee mag doen.
Want dan kun je begrijpen wat Jezus gedaan heeft.
Het is groot feest als kinderen voor het eerst meedoen. Dat feest heet Eerste Heilige
Communie. Voor het eerst samen het brood en de wijn delen net zoals Jezus gedaan
heeft.
Vanaf dan hoor je er helemaal bij, je deelt mee en je bent nu echte deelnemers.
We hopen dat jullie nu een beetje weten wat de Eerste Communie inhoudt. Besluit je
samen met je ouders om deel te nemen aan de Eerste Communie, dan worden er de
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komende maanden een aantal bijeenkomsten gehouden, waarin we nog veel meer
vertellen over de Eerste Communie en alles wat daarmee samenhangt.

Groeten van de werkgroep Eerste Communie
Marieke Heurkens
Jane Calatz
Joyce Bekkers

Miranda Langenhuizen
Tineke Brouwer

Beste jongens en meisjes,
Namens de communiewerkgroep worden je ouders uitgenodigd voor een informatie
avond over de Eerste Heilige Communie op dinsdag 7 november a.s. om 20.30 u
in de pastorie Ravenstein (st. Luciastraat 3).
Wij, de leden van de werkgroep Eerste Communie willen jou ook alvast wat informatie
geven over de Eerste Communie, zodat je je samen met je ouders goed kunt
voorbereiden.
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Foldermaterialen
Het wandfolderrek is inmiddels aangevuld met:
- Informatie over Squla, een veilige online leeromgeving voor kinderen in groep 1 t/m 8 waarin
alle schoolvakken worden aan bod komen. Ook de thema’s als 21st century skills wordt in
spelvorm aangeboden.
- (Proef) tijdschriften Bobo, Okki, folders National Geographic en Freek.
- Diverse folders over typeopleidingen.
De materialen bevinden zich op de tafel en het wandfolderrek tegenover de balie (bij de
hoofdingang van onze school). U kunt de informatie daar zelf weghalen.

Eerstvolgende MJW
De volgende MJW verschijnt op dinsdag 3 oktober 2017. Mocht er tussentijds belangrijke
informatie zijn, dan informeren wij u daarover via een e-mail.
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