WEEKBRIEF 7
AGENDA
Ma 15 oktober: Studiedag 1 t/m 8 alle leerlingen vrij
Di 16 oktober: Voorlichtingsavond avond VO
Di 16 oktober: Voetbaltraining groep 8
Do 18 oktober: Kijkmiddag schoolzwemmen
Vr 19 oktober: Les - Leven onder de grond groep 3A+3C
Ma 22 oktober: Herfstvakantie
Wo 31 oktober: Kabouterfeest groep 1/2
Wo 31 oktober: Voetbaltoernooi groep 8
Ma 5 november: Informatiemiddag nieuwe kleuters
LES LEVEN ONDER DE GROND GROEP 3A + 3C
Vrijdag 19 oktober gaan de groepen 3A en 3C naar leslokaal Kornoelje voor de les “Leven
onder de grond”.
Groep 3C vertrekt om 8.45 uur lopend naar de Kornoeljestraat. We zullen rond 10.30 uur
terug zijn op school. De kinderen kunnen hun eten op school laten. We eten onze pauzehap
als we terugkomen.
De les van groep 3A begin om 13.15 uur en wij gaan al om 12.45 uur lopen.
Daarom blijven alle kinderen van groep 3A deze dag over.
Wilt u uw zoon/dochter een lunchpakketje meegeven? Wij zijn op tijd weer terug op school.
LEERLINGENRAAD CBL
Op 2 oktober hebben wij de eerste leerlingenraadsvergadering van het nieuwe schooljaar
gehad.
We hebben het gehad over de Leyenburgaanpak. Hiervoor zijn nieuwe duimen voor gemaakt
met emoticons op de achterzijde van het kaartje. De raadsleden geven aan dat de leerlingen
hier erg blij mee zijn. Nu gaan we weer hard sparen voor de groepsbeloningen.
Op de actielijst van het vorige schooljaar stond nog het punt: ‘Meer groen in de school’.
Vanuit de klassen is er gevraagd om meer planten in de school. De school wil de raadsleden
een budget toekennen op het moment dat er een goed plan is gemaakt. Zij moeten
bijvoorbeeld denken aan waar de planten moeten komen, wat ze ervoor nodig hebben,
hoeveel planten ze willen neerzetten, of er bij de kleuters dezelfde planten als bij de middenbovenbouw worden neergezet, enz. Dit is nog een heel uitzoekwerkje. Daarom hebben de
raadsleden ingestemd met een extra werkvergadering op donderdag 18 oktober.
Verder zijn er ideeën voor de invulling van de Kinderboekenweek geopperd en bij de
rondvraag zijn de vragen van de raadsleden gesteld. De belangrijkste is volgens ons dat de
leerlingen en raadsleden steeds minder groente en fruit als pauzehap zien op woensdag,
terwijl dit toch echt de ‘gruitdag’ is. Hopelijk gaat iedereen daar weer beter op letten en eten
we in de pauze op woensdag alleen een gezond stuk fruit of groente.
OP EN ROND HET PLEIN
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat honden op het plein (en in de school) niet zijn
toegestaan. Ook roken is verboden op het plein. Helaas staan er ouders bij het kleine hekje
bij ingang A te roken. We willen die ouders verzoeken om verder weg van de school te gaan
roken. Onze leerlingen en ouders moeten door dit hek en lopen dan door de rook van de
rokende ouders. Alvast bedankt voor uw medewerking!

VOETBALTOERNOOI GROEP 8
Hier volgt extra informatie over het voetbaltoernooi woensdag 31 oktober 2018. Dit toernooi
is alleen voor kinderen uit groep 8. Om 13.00 uur verzamelen we bij voetbalvereniging S.V.
Loosduinen aan Madesteinweg 17 in Den Haag. Daar moeten de kinderen zich melden bij juf
Mijke en krijgen ze een schoolshirt en een sportbroekje
Alle wedstrijden worden tussen 13.30 uur en 17.00 uur gespeeld. Na de prijsuitreiking
moeten de geleende sportspullen worden ingeleverd en zijn de kinderen vrij om te gaan. Wilt
u met uw kind goede afspraken maken over het brengen en halen?
Omdat het toernooi buiten plaatsvindt raden wij aan dat de kinderen de volgende spullen
meenemen; sportschoenen voor buiten of voetbalschoenen, een lange sportbroek, een trui,
voldoende drinken en eten.
Liever alle waardevolle spullen thuis laten.
VOETBALTRAINING VOOR HET VOETBALTOERNOOI
Op dinsdag 16 oktober 2018 is er voor de kinderen die zich hebben opgegeven voor het
voetbaltoernooi een training in de gymzaal. De voetbaltraining is van 15.45 uur tot 16.30 uur.
Om goed mee te kunnen doen moeten de kinderen sportkleren en gymschoenen
meenemen. Voor de training hebben de kinderen de gelegenheid om wat te eten en te
drinken
KIJKMIDDAG SCHOOLZWEMMEN
De ouders van de groepen 5 kunnen komende donderdag gaan kijken tijdens de les
schoolzwemmen. De les begint om 13.10 uur en loopt tot 13.50 uur. Het is in zwembad de
Waterthor, Thorbeckelaan 350. De kinderen hebben gisteren een folder hierover
meegekregen.
INFORMATIEBIJEENKOMST OUDERS GROEP 1
Op maandag 5 november is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van kinderen die
gestart zijn of nog gaan starten in groep 1. Het gaat hierbij om de startperiode vanaf mei
2018 tot en met december 2018.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan over hoe we werken in de school en wat we in de
groep allemaal met de kinderen doen. Hierbij kan gedacht worden aan het voorbereidend
taal- en rekenonderwijs, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de
Leyenburgaanpak (regels binnen de school en de groep).
De bijeenkomst vindt plaats in de personeelskamer van 14.15 uur tot 15.30 uur.
De ouders van deze kinderen ontvangen vandaag een brief met antwoordstrookje.
LEYENBURGAANPAK
De komende weken staat voor de Leyenburgaanpak “gymzaal en speellokaal” centraal.
We letten extra op de volgende afspraken:
Gymzaal:
 Ik respecteer wat een ander wel of niet kan
 Ik ben verantwoordelijk voor de spullen die ik gebruik
 Ik luister naar wat ik moet doen en voer de opdracht juist uit
Speellokaal:
 Ik luister naar de opdracht en voer deze volgens de uitleg uit
 Ik loop de trap af en ga zitten op de bank/grond
 Ik vraag of ik naar de wc mag
Vriendelijke groeten namens het team,
Karin Simonetti

