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Terugblik studiedag 11 november
Gisteren hebben we met het team de studiedag gebruikt om terug te blikken in de tijd. Vanaf 2015 is
onze stichting intensief samen gaan werken tussen opvang en onderwijs. Deze flinke verandering op
stichtingsniveau heeft ook zijn vertaling gekregen op onze locatie. We hebben met elkaar
geëvalueerd wat we bereikt hebben de afgelopen jaren en onze successen gevierd, met een heerlijke
taart van juf Corrie.

Sinds dit schooljaar kent onze stichting GOO een nieuwe bestuurder en een nieuwe
organisatiestructuur.
Dit brengt ook nieuwe initiatieven met zich mee, nieuwe
plannen en nieuwe samenwerkingskansen. Wij hebben voor
onszelf gekeken wat voor ontwikkelingen er voor ons in het
verschiet liggen en waar we aan willen werken.

Wat duidelijk naar voren kwam is dat we onze visie, met de
kernwoorden ‘relatie’, ‘talent’ en ‘uitdaging’ duidelijker willen
gaan neerzetten met elkaar.
Een mooie opbrengst en ‘uitdaging’ waar we graag mee aan
de slag gaan!

kalender
13 november
Rapport mee naar huis
groep 8

16 t/m 18 november
De tandartswagen staat bij
school

17 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

19 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

24 november
Sinterklaas op het KC

2 december
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

4 december
Surprise groep 6 - 8

15 december
Kennismaking instromers
kleuters

18 december
Kerstviering

21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie

4 januari
Opening RESPECT-weken

Roos groep 8a: haloween

Even voorstellen…
Als nieuw lid van de ouderraad wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Linda van Lankvelt. Ik ben getrouwd met
Peter en samen hebben we 4 zonen. Jullie zullen mij
misschien kennen als de moeder van Jurre (groep 7a),
Siem (groep 5b), Melle (groep 3a) en Wout (groep 1a) Nu
Wout na de herfstvakantie is begonnen op school, zal ik de
groepen 1 vertegenwoordigen in de ouderraad.
Naast mijn gezin en werk als verpleegkundige op het
consultatiebureau maak ik ook nog graag tijd vrij om te
tennissen en kickboksen.
Het is nu natuurlijk een rare tijd, maar ik hoop dat we er
voor de kinderen op de speciale momenten toch iets leuks
van kunnen maken.
Groetjes Linda

Hulpouder voor de Octobieb
Sinds begin dit schooljaar kunnen we weer rekenen op de hulpouders van onze
schoolbibliotheek. We blijven op zoek naar ouders die ons kunnen helpen.
Voor de vrijdag om 12.00 uur zoeken we een ouder die het om de week wil komen doen.
Wat houdt dit in?
Je ontvangt een groep kinderen in onze bieb. Je scant de boeken die kinderen inleveren en je
scant de boeken die de kinderen weer willen lenen. Daarnaast adviseert u kinderen waar ze een
boek kunnen vinden en helpt hen zoeken naar het juiste boek. Na afloop ruimt u de boeken op
waarbij u zorgt dat de boeken weer in de juiste kast komen te staan. In totaal kost het u
ongeveer 30-40 minuten per keer.
Voor vragen kunt u terecht
bij biebouder Marieke vd Akker (mariekevandenakker@hotmail.com)
of juf Jolanda (jolanda.snepvangers@stichtinggoo.nl).
Uiteraard zijn reserve ouders op alle dagen welkom.
U kunt zich aanmelden via deze link .
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

De bieb, tijdens deze coronaperiode
in de teamkamer

Herfstwandelingen met
de kleuters
Groep 2: Vanmiddag zijn we naar het bos geweest
waar we kabouters vonden met verschillende
opdrachten. Precies passend bij ons thema ‘herfst’.
Wat vonden we veel paddenstoelen vandaag in het
bos!

Groep 1a en 1b: Wat een heerlijk weer om een herfstwandeling
te maken. We hebben dan ook genoten in het bos. En wat
hebben we veel gezien! Superveel paddenstoelen, elfenbankjes,
eikels en veel soorten bladeren. Ook maakten we een
blaadjesregen en daar werden we lekker niet nat van!
Met een vergrootglas zochten we naar kleine beestjes en met
een spiegeltje bekeken we de paddenstoelen aan de onderkant.
Morgen weer? Dat zou leuk zijn! Want wat hebben we toch veel
gevonden en geleerd.

Spreekbeurt over computers
door Bram in groep 7a

wist u dat...
Anouk groep 8a

• De groepen 2 en 3 tijdens de muzieklessen bezig zijn met een herfstorkest?
• De kinderen muziek maken met eikels, noten, kastanjes, blaadjes en dennenappels?
• Ze thuis op deze manier ook heel goed muziek kunnen maken?

