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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

KEEP-IT-CLEAN DAY
Onze school had de eer om de aftrap te
doen van de KEEP-IT-CLEAN-DAY op
woensdagochtend 21 september.
Wethouder Jeffrey van Agtmaal kwam de
dag officieel openen door het startsignaal te
geven. De slogan van deze dag was “Doe
maar gewoon, houd Woensdrecht schoon,
doe maar mee, dan is iedereen tevree”.
Alle kinderen kregen werkhandschoenen en
hesjes aan. Met vuilniszakken in de hand,
onder begeleiding van ouders en
leerkrachten, gingen ze op pad om vuilnis
op te ruimen in de wijk en rond de school.
Het ziet er nu keurig netjes uit!
Ook op de andere scholen in onze
gemeente werd deze actie georganiseerd.
Via deze link kunt u een filmpje van deze actie bekijken:
http://www.youtube.com/watch?v=dzrHOBKzGWk&sns=em

Ook treft u op Digiduif een aantal foto’s van deze schoonmaakactie. Een aantal daarvan zullen tevens
tentoongesteld worden op het gemeentehuis.

De Opruimshow
Omdat de kinderen zo hard gewerkt hadden om het vuilnis op te ruimen, werden ze beloond met de grote
Opruimshow. In die show liet clown Ronald McDonald op een leuke manier zien hoe het vuilnis gesorteerd
moet worden. Met zijn goocheltrucs en grapjes was het lachen, gieren en brullen! Het was een leuke
ochtend.

SPORTDAG
Namens alle kinderen bedanken wij alle ouders en opa’s en oma’s die gisteren geholpen hebben bij
onze sportdag! De foto’s van deze dag treft u op Digiduif

BELANGRIJK: NAMENS DE OUDERRAAD
Wij willen u er op attenderen dat alle kinderen deze week een brief meegekregen hebben voor
de jaarlijkse ouderbijdrage. In deze belangrijke brief vindt u alle informatie over deze bijdrage.
Mocht u deze brief nog niet gezien hebben… mogelijk zit hij dan nog in de tas van uw zoon of
dochter!

VAN SAFESCHOOL NAAR DIGIDUIF
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat alle ouders (100%!!) zich aan hebben kunnen melden op
Digiduif (voorheen Safeschool). Deze nieuwsbrief zal dus digitaal naar alle ouders verzonden
worden. Mogelijk levert het gebruik van Digiduif nog problemen op. Wij willen na de
herfstvakantie een informatieochtend organiseren voor geïnteresseerde ouders.
Wij willen u er tevens op wijzen dat Digiduif een handige app heeft. U kunt via deze app de
nieuwsbrief en andere berichten lezen. Tevens kunt u eenvoudig een bericht sturen naar onze
school. De app kunt u downloaden via Itunes of Google-play.

KINDERBOEKENWEEK
Voor altijd jong!!! Dat is het thema van de Kinderboekenweek! In alle klassen
wordt deze week extra aandacht besteed aan lezen. In het kader van dit thema
worden opa’s en oma’s uitgenodigd om een stukje voor te komen lezen uit hun
favoriete boek. In de aula is een boekententoonstelling in het kader van deze
speciale week gemaakt. Loop gerust eens binnen!
Groep 3 en 4 zullen 13 oktober een bezoek brengen aan de bibliotheek.
Misschien is deze Kinderboekenweek een leuke aanleiding om met uw kind weer eens een bezoekje te
brengen aan de bibliotheek! Het lidmaatschap voor uw kind is gratis.

Meester en juffendag Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek hebben twee leden van het team de meester en juffenavond bij
gewoond in de bibliotheek van Bergen op Zoom. Daar werd een aantal nieuwe kinderboeken besproken:
o.a.:*


Tangram kat door Maranke Rinck. Dit is een prentenboek voor groep 1 t/m 3.



Ever-Jan de poepvlieg door Pepe Smit voor groep 1 t/m 4.



Oma Boef door David Williams voor groep 5/6.



De zee kwam door de brievenbus door Selma Noort
voor groep 7/8.



De rode Zwaan door Sjoerd Kuijper groep 7/8 .

Arend van Dam gaf een interessante lezing over zijn boeken. Hij
vertelde hoe hij aan de onderwerpen kwam. Zijn onderwerpen
koos hij uit thema’s die kinderen aanspreken. Zoals de natuur of
een gebeurtenis uit de geschiedenis. Het zijn stuk voor stuk
mooie verhalen voor kinderen. Hij schreef o.a. In een land hier
ver vandaan, voor alle leeftijden. De
Vikingen voor groep 5,6,7. Het boek van
Leonardo voor groep 3/4. Opa waar ben
je? Voor groep 3/4.

Op de foto signeert Arend de boeken voor
de kinderen van De Stappen.

NIEUWE KIDSRAAD
Hierbij stellen we de nieuwe KIDSRAAD aan u voor: Uit groep 8 Sanne en Ymke , uit groep 7: Vince en Milan
en uit groep 6: Kevin en Jasmijn.

De Kidsraad heeft al een eerste keer vergaderd met meneer Pieter. Ze hebben besproken hoe ze aan
ideeën van alle kinderen uit de groepen kunnen komen. Samen gaan ze ideeën verzamelen om het
buitenspelen aantrekkelijker te maken.

AGENDA:
Maandag 10 oktober
5 okt. t/m 12 oktober
Domderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
24 t/m 28 oktober
14 t/m 25 november
2 november

Pre-adviesgesprekken groep 8
Kinderboekenweek
Bezoek bibliotheek groep 3/4
Groep 1/2 bezoek museum Den Aanwas
Herfstvakantie
Thema Techniek in alle groepen.
Hoofdluiscontrole/ tevens spreekuur Charlotte
Castenmiller (CJG)

BuiTeNSCHoo
oPVaNG!!

Heeft u buitenschoolse opvang nodig?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zorgen ervoor dat uw kind buiten schooltijd heerlijk ka
zodat u met een gerust gevoel kunt werken of studeren.

Voorschoolse opvang
Vanaf 7.00 uur kunnen kinderen al terecht
in onze ruimte in basisschool de Poorte.
Daar kan uw kind ontbijten en spelen
voordat de school begint.

Naschoolse opvang

Kleuters spelen na schooltijd bij BSO Spette
vanaf groep 3 is het heerlijk vertoeven bij BS
Kooiduin. Beide locaties zijn ruim opgezet e
hebben een grote, groene buitenruimte. Een
touringcarbus brengt de kinderen veilig naar
BSO.

Activiteiten
Wij hebben voor alle leeftijden een
heel uitgebreid en gevarieerd
activiteitenaanbod waar kinderen
uit kunnen kiezen.

Meer informatie?
Wij hebben verschillende
soorten opvangcontracten
waaronder flexibele en
verlengde opvang. Meer
informatie is te vinden op:
www.kinderopvangzwh.nl
Voor informatie of een
rondleiding kan gebeld
worden naar 0164 - 614168.

Vakantie opvang
Ook tijdens de vakanties en
studiedagen kan uw kind bij ons
terecht. Ook dan worden er
activiteiten en ook uitstapjes
gedaan. Kortom, vakantie op de
BSO is een feest!

