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AGENDA
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
Vrijdag 8 oktober
Talentenmiddag
Maandag 11 oktober
Groep 1-2 naar Theater
Dakota
Maandag 11 oktober
Omgekeerd
oudergesprekken
Dinsdag 12 oktober
Schoolfotograaf
Vrijdag 15 oktober
Vanaf 15:00 uur
Herfstvakantie

Regel van de week
Ik help een ander.
Samen iets optillen. Helpen met een rekensom. Iemand troosten die verdrietig is. Op het
klimrek de hand van iemand vasthouden. Een pen oprapen die iemand heeft laten vallen.
Iets doen voor een ander is heel gewoon en vaak een kleine moeite. Bovendien wordt
iedereen blij wanneer iemand ons helpt of wanneer je een ander kan helpen. Wij besteden
op school actief aandacht aan het helpen van elkaar. Dagelijks stimuleren wij de kinderen
om samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen waar nodig. Daarvoor moeten wij
als volwassenen ook het goede voorbeeld geven. Wij helpen kinderen bij het werk, bij het
leren met elkaar op een gewenste manier om te gaan, voor zichzelf op te komen en nog veel
meer. Andersom helpen de kinderen ons ook vaak. Zo doen ze klusjes, helpen met
opruimen, helpen elkaar bij het maken van de sommen of laten ze iemand met het spel
meespelen die alleen aan de kant zit. Iedereen kan iemand helpen!

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek van 2021 staat in het thema van beroepen. Wat ben je al? Wat kun je
goed? Wat wil je worden? Bestaat jouw toekomstige beroep al? Werk je graag met je hoofd
of met je handen? Ga je werken bij de politie? Verpleeg je later mensen in een verzorgtehuis?
Droom je van een carrière als Youtuber? Of ga je de politiek in?
Voor de vier leeftijdscategorieën zijn verschillende thematitels uitgezocht. Hierbij is er ook
aandacht besteed aan boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen. Al deze boeken
gaan over beroepen, mogelijkheden voor later en geven je een kijkje in het werkende leven.
Kinderen ontdekken de mogelijkheden van een breed scala aan beroepen.
Kleuters spelen vaak na wat ze willen worden. Van vadertje en moedertje tot astronaut, alle
beroepen kunnen aan bod komen in de klas. Dat juf zijn ook een beroep is, zal ze wellicht
verrassen!
Heeft u nu ook een heel leuk beroep en wilt u daar over komen vertellen op school en in de
klassen? Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind om een afspraak n te
plannen.

Talentenmiddag
Zoals u van ons op De Haags Beek gewend bent, besteden wij aandacht aan de talenten van
onze leerlingen. Daarom bieden wij ook dit jaar weer de talentenmiddagen aan. De leerlingen
gaan dan in de vorm van workshops aan de slag met een door henzelf uitgekozen activiteit.
De eerste editie staat gepland op vrijdagmiddag 8 oktober. Heeft u nu ook een talent en zou
u ook graag een workshop verzorgen op onze talentenmiddagen? Neemt u dan contact op
met onze coördinatoren Serena Bruijn s.bruijn@sbodehaagsebeek.info
of Sasja van den Burg s.vandenburg@sbodehaagsebeek.info.

Schoolfotograaf

Ook dit jaar zal de schoolfotograaf weer een dag lang de mooiste foto’s van de leerlingen
maken. Dit jaar is dat op dinsdag 12 oktober. BROERTJES EN ZUSJES???

Omgekeerd oudergesprekken
11 oktober zullen wij weer met alle ouders het omgekeerd oudergesprek voeren. Wij horen
dan graag van u meer over uw kind. Inschrijving voor deze gesprekken gebeurt via Social
Schools en kan vanaf vrijdag 1 oktober 12:00 uur. Het laatste moment om in te schrijven is
op vrijdagochtend 8 oktober. Die dag, na 12:00 uur is het niet meer mogelijk om via Social
Schools in te schrijven of een tijd te wijzigen. Het team van de Haagse Beek hoopt u allemaal
weer te kunnen ontmoeten.

Klassenouders
Nu de Coronapandemie op zijn retour lijkt en de 1,5 meter regel verdwijnt zouden wij graag
weer een beroep doen op u als ouder. Eerder maakten wij daarvoor gebruik van de
zogenoemde klassenouders. Een klassenouder fungeert als aanspreekpunt voor de
groepsleerkracht en ondersteunt indien beschikbaar waar mogelijk. Ook hopen wij weer een
bestand met ‘hulpouders’ te kunnen aanmaken. Een hulpouder kunnen wij bijvoorbeeld
bellen om mee te gaan met ‘uitjes', vragen ons te helpen om feesten te organiseren. Veel
contact met hulpouders verloopt via de klassenouder, die als het ware alle hulp coördineert.
Lijkt het u leuk de klassenouder te zijn van de klas van uw kind, of zou u ons incidenteel willen
ondersteunen als hulpouder? Stuur hiervoor een mailtje naar onze oudercoördinator juf
Veronique Visser via v.visser@sbodehaagsebeek.info. Vermeld hierin uw naam, de naam en
klas van uw kind en de keuze voor klassenouder of hulpouder. Juf Veronique neemt daarna
spoedig contact met u op.

Luizenpluizers
Na iedere vakantie is het gebruikelijk dat wij onze leerlingen checken op luizen en/of neten.
Hoe eerder we deze kriebelaars ontdekken, des te minder hinder zullen we allemaal met
elkaar van deze beestjes ondervinden. Het luizenpluizen gebeurt onder leiding van onze oudcollega en nu tevens vrijwilligster Ingrid Spoor. Ook zij zou graag een beroep doen op u als
ouder om haar te ondersteunen bij het pluizen. Bent u in de gelegenheid om ons na vakanties
te helpen bij het luizenpluizen? Stuur hiervoor een mailtje naar onze oudercoördinator juf
Veronique Visser via v.visser@sbodehaagsebeek.info. Zij brengt u hierna in contact met Ingrid
Spoor.

Naschoolse sport
Op donderdag 7 oktober gaat de naschoolse sport weer van start. In deze eerste periode
komen de groepen 4 aan de beurt. Groep 4A heeft de mogelijkheid om op donderdag na
schooltijd extra te sporten en groep 4B op vrijdag. De deelname is gratis en de lessen worden
verzorgd door meester Jos Ghijsels in de gymzaal van De Haagse Beek van 15:00 tot 16:00
uur. Het is van belang dat de kinderen die opgehaald moeten worden tijdig door de ouders
worden gehaald bij de hoofdingang van Kindcentrum Bamboe. De laatste les is op vrijdag 10
december.

Brengen, halen en ziekmelden
Helaas is de verkeerssituatie voor de school bij het brengen en halen nog steeds regelmatig
gevaarlijk. Wij vragen u dan ook met klem uw auto te parkeren en uit te stappen. Op de weg
blijven staan veroorzaakt onveilige situaties en irritaties. Wanneer u doorrijdt op de
Bentelostraat en niet keert helpt u ook mee aan het begaanbaar blijven van onze schoolzone.
Wij weten dat wij op u kunnen rekenen en hopen dan ook snel verschil te zien in de
verkeersveiligheid.
Ziekmelden kan gemakkelijk via Social Schools of door middel van een eenvoudig telefoontje
naar de school. Helaas komt het nog vaak voor dat wij zelf moeten gaan achterhalen waarom
een kind niet op school is. Dit is een onwenselijke situatie. Ook hier vertrouwen wij op u als
ouder dat u ziekmeldingen zelf en voor 09:00 uur bij ons meldt.
Voor ons als school is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente
contactgegevens. Is uw adres, telefoonnummer of emailadres veranderd? Geeft u dat dan
direct door aan onze administratie via l.wielenga@sbodehaagsebeek.info of per telefoon op
nummer 070-3237234.

