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De Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek zit er weer op! Wat hebben
we veel gelezen met elkaar. Het thema was: En
toen…
De juffen hebben theater gelezen over een
ontsnapte Hugo de Groot, de groepen zijn aan de
slag gegaan met gedichten, groep 8 heeft prachtig
voorgelezen aan alle kinderen van de school, de
voorleeskampioenen hebben voorgelezen aan
groep 1-2-3 en ’s middags mochten ze hun
voorleestalenten aan de hele school laten
horen. Verderop in de nieuwsbrief leest u wie deze
spannende strijd heeft gewonnen!
Parkeren rondom school
Wij vragen nogmaals uw aandacht voor het
parkeren rondom de school. Nu het weer slechter
wordt, stap je misschien wat sneller in de auto dan
op de fiets.
Wilt u als u de kinderen met de auto naar school
brengt goed rekening houden met de veiligheid
van onze kinderen. Parkeer daarom alleen op de
toegestane plekken. Parkeer niet voor of bij Victor
Veilig (de gele poppen die bij school staan ), laat
uw kinderen veilig in- en uitstappen.
Als we hier allemaal op letten, blijft het veilig voor
iedereen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
OV vergadering
Op maandag 16 november staat er weer een OVvergadering gepland om 19.30 uur. U bent
natuurlijk van harte welkom om deze vergadering
bij te wonen.
Tijdens een OV-vergadering bespreken wij het
verloop van de activiteiten en feesten die de
komende tijd gepland staan.
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe ouders om
aan te sluiten, aangezien er aan het eind van het
jaar een grote groep ouders vertrekt, omdat hun
kinderen na groep 8 van school af gaan.
We kunnen dit alleen samen!
Wilt u de vergadering bijwonen? Dan kunt u dit
doorgeven aan juf Margret via de
mail: m.balentien@stichtingbravoo.nl
Dit alles onder voorbehoud i.v.m. Corona.

Corona
Is uw kind verkouden en twijfelt u of hij/zij naar
school mag? In de bijlage vindt u weer een
nieuwe beslisboom.
Contact met leerkrachten
Vanwege corona zijn er verschillende
communicatievormen ontstaan. Wij willen u
vragen om leerkrachten vanaf nu weer
persoonlijk of via de mail te benaderen met
vragen/opmerkingen.
Natuurmuseum Tilburg (tip voor de
herfstvakantie!)
Sinds dit schooljaar heeft de school een
abonnement op het Natuurmuseum Brabant in
Tilburg. Hier kunt u ook buiten schooltijd
gebruik van maken met korting voor de
kinderen (met schoolpas nog €1,65 per kind).
Als u gebruik wil maken van deze pasjes en het
museum graag een keer wil bezoeken mag u bij
juf Joyce de schoolpasjes ophalen. Meer
informatie over het museum vindt u op deze
website:
https://www.natuurmuseumbrabant.nl/.
Een erg leuk idee voor de herfstvakantie!
Corona
Is uw kind verkouden en twijfelt u of hij/zij naar
school mag? In de bijlage vindt u een nieuwe
beslisboom. Nieuw is dat wanneer een gezinslid
koorts en klachten die passen bij corona, álle
kinderen uit dit gezin thuis moeten blijven.
En de winnaar is…
Vrijdag 9 oktober was het weer tijd voor
de jaarlijkse Voorleeswedstrijd.
Er waren dit jaar 6 kandidaten. Uit groep 6:
Abdul en Chyana, uit groep
7: Sameera en Ravish en uit groep
8: Henoc en Bas.
Meneer Tim presenteerde de wedstrijd en juf
Joyce en juf Esther moesten de moeilijke
beslissing nemen om de kampioen aan te wijzen.

Na een lang juryberaad is Abdul gekozen tot beste
nieuwe binnenkomer! Dat is de prijs voor
veelbelovend voorleestalent.
Maar degene die onze school gaat
vertegenwoordigen in de Dongense ronde is:
Bas uit groep 8! Gefeliciteerd en goed gedaan!

Jarig!

We feliciteren:
20 oktober: Alim Arda Gurlek (groep 4/5)
21 oktober: Kayra Olmes (groep 4/5)
21 oktober: Maher Naebkhil (groep 6/7)
29 oktober: Enes Turkmen (groep 6/7)
30 oktober: Jasmijn Quirijnen (groep 8)
30 oktober: Jakob Tekieli (groep 8)
31 oktober: Mira Celik (groep 4/5)
Kalender
19 oktober t/m 25 oktober: herfstvakantie
3 november: groep 4/5 bezoekt het
Natuurmuseum in Tilburg
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 novemer.

