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AGENDA
Maandag 18 oktober tot
vrijdag 22 oktober
Herfstvakantie
Maandag 25 oktober
MR vergadering
Woensdag 27 oktober
Luizencontrole
Vrijdag 29 oktober
Halloween
Donderdag 4 november
ADIT groep 8
Donderdag 4 november
Groep 4a en 4b naar het
poppentheater

Regel van de week
Ik ga goed met spullen om.
Wij zijn zuinig op de spullen binnen en buiten de school en hier besteden we ook aandacht
aan. Het besef dat spullen geld kosten is een belangrijk aandachtspunt die we meegeven aan
onze leerlingen. We willen toch allemaal dat mooie spullen mooi en goed blijven en lang
meegaan. Ga dus met de spullen om alsof ze van jezelf zijn. Het is vervelend wanneer er
spullen kapotgaan, per ongeluk of expres. Doe daarom voorzichtig, ook wanneer de spullen
niet van jou zijn. Ruim alles altijd netjes op, zodat er de volgende keer door jou zelf of een
ander ook weer mee gespeeld mag worden.

Even voorstellen
Sinds deze week hebben wij een nieuwe collega in het team; Rana Boutahri. Zij gaat als
onderwijsassistent bij ons aan de slag op maandag, dinsdag en woensdag. Wij wensen Rana
heel veel werkplezier en heten haar welkom in ons team.

Omgekeerd oudergesprekken
11 oktober hebben wij weer een hoop van u mogen verwelkomen in de school. Er zijn mooie
en kansrijke gesprekken gevoerd in alle klassen. We danken u allen weer voor uw openheid en
vertrouwen.
Heeft u het omgekeerd oudergesprek nog niet gevoerd? Maak dan op korte termijn een
afspraak met de leerkracht van uw kind via Social Schools.

Klassenouders
Al eerder plaatsen we onderstaande oproep in de nieuwsbrief. Voor een aantal van onze
groepen hebben we inmiddels ouders beried gevonden, maar voor een groot aantal groepen
nog niet. We hopen op nog wat meer aanmeldingen. Na de herfstvakantie zullen de
aangemelde ouders een uitnodiging ontvangen om op school kennis te komen maken.
“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”.

Koffieochtend
Via Social Schools is er een poll uitgezet om te peilen of er bij ouders de behoefte leeft om op
school koffieochtenden bij te wonen. 53% van de stemmende ouders hebben aangegeven hier
zeker behoefte aan te hebben. Voor ons reden genoeg om deze dan ook te gaan organiseren.
Na de herfstvakantie komen wij hiervoor met een planning.

Terugblik op de Kinderboeken Week
We kunnen met elkaar terugkijken op weer een geslaagde Kinderboeken Week. Er is een hoop
gelezen, voorgelezen en geleerd. Ook hebben wij verschillende ouders in de klassen mogen
ontvangen die iets meer konden vertellen over het beroep dat zij uitoefenen. Wij spreken onze
grote dank uit aan deze ouders.

Belangrijk bericht
Het valt ons op dat er nog steeds gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan bij het ophalen van de
leerlingen. Deze ontstaan met name door de auto’s die midden op de weg stilstaan om hun
kinderen in te laten stappen. Wij vragen u ook met klem om dit niet meer te doen, uw auto te
parkeren, uit te stappen en uw kind op te halen bij de in- en uitgang van het schoolplein.

