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Vooraf
Een nieuwe nieuwsbrief midden in
een gezellige tijd waarin de bomen
beginnen te verkleuren en we
binnen bezig zijn met allerlei boek-,
lees en filmactiviteiten!
Welkom
In groep 4 mochten we een nieuwe
leerling verwelkomen: Marlissa Top.
We hopen dat je snel je plekje
gevonden hebt en we wensen je een
heel goede tijd toe bij ons op school.
Sven van Brummelen
Over enkele weken moet Sven
geopereerd worden. Na een val met
fietscross brak hij zijn enkel. Een
aantal weken terug bleek dat er een
stukje bot los zat en moest hij
opnieuw in het gips. Dit heeft echter
niet geholpen en nu moet Sven over
een aantal weken geopereerd
worden. Daarna moet Sven weer in
het gips en als hij zijn been kan
belasten moet hij revalideren. Hij
heeft dus nog een lange weg te gaan
en dat is best een tegenslag.
We wensen Sven sterkte!
Stagiaires
Elk schooljaar lopen er verschillende
stagiaires bij ons op school.
Stagiaire onderwijsassistent
In groep 1-2 loopt op dinsdag
juf Marissa van Iwaarden stage.
Zij zit in het eerste jaar van de
opleiding onderwijsassistent en is
het hele schooljaar bij ons op
school.

Stagiaires PABO
Dit schooljaar hebben we
3 stagiaires van de PABO (de
opleiding voor leerkrachten).
Juf Wendy Heij loopt nu stage in
groep 3/4 en de tweede helft van
het jaar in groep 6/7.
Juf Nadia Lagerweij loopt nu stage in
groep 1/2 en de tweede helft van
het schooljaar in groep 6.
Meester Jonathan van Maanen
loopt nu stage in groep 4 en gaat de
2e helft van het schooljaar naar
groep 1.
We wensen alle stagiaires een
gezellige en leerzame tijd toe bij ons
op school!

Kinderboekenweek
Deze twee weken voor de
herfstvakantie staan in het teken
van boeken en lezen. U heeft
hierover een brief ontvangen. In de
klassen zijn verschillende (gezellige)
leesactiviteiten.

Vrijdag 13 oktober nemen alle
kinderen hun favoriete leesboek
mee naar school voor een heerlijk
luierleeshalfuurtje.
Groep 1 en 2 nemen hun leukste
boek dinsdag 10 oktober alvast mee,
zodat er nog andere activiteiten
mee gedaan kunnen worden.
Filmmiddag/avond
Er zijn al heel veel kaarten besteld
voor de filmmiddag en -avond op
woensdag 11 oktober.
Voor de volgende filmvoorstellingen
zijn nog kaarten verkrijgbaar in de
vrije verkoop:
Middagvoorstelling (14.30 uur)
 Nijntje
 Webster - de bange spin
 Bob de Bouwer - de ridders van
Makelot
 Pippi Langkous
 Pluk van de Petteflet
Avondvoorstelling (18.45 uur)
 Pietje Bell
 De schippers van de Kameleon
 Snuf de Hond

De kaarten zijn de komende dagen
(t/m woensdagmorgen) verkrijgbaar
in het kantoor van meester
Kranendonk. Kinderkaartje: €3,- en
volwassenkaartje: €1,50. Graag
contant geld meenemen. Wees er
snel bij, want vol is vol!
Stakingsactie onderwijs
Vandaag was het bij ons op school
een gewone schooldag. Toch waren
er ook veel scholen dicht in onze
omgeving. Ondanks dat wij als
school niet meegedaan hebben aan

de stakingsacties, willen wij wel
graag benadrukken dat wij achter de
doelen van de actie staan. Als u nog
eens na wilt lezen waarvoor het
basisonderwijs in actie komt, kijk
dan op www.poinactie.nl
Lichtbrigade fietscontrole
Na de herfstvakantie, op woensdag
25 oktober vindt de jaarlijkse
Lichtbrigade fietscontrole plaats.
Het is de bedoeling dat kinderen die
regelmatig met de fiets naar school
komen, deze dag zéker de fiets
meenemen. Zo kunnen we
controleren of de fiets van uw zoon
of dochter veilig is, zeker met het
donkere weer in aantocht. Wilt u
van te voren thuis alvast een check
doen?

Workshopavond CJG voor ouders
Op donderdag 26 oktober (van
19.30 - 21.00 uur) is er een
workshop voor ouders van
basisschoolleerlingen,
georganiseerd door Centrum Jeugd
en Gezin in Barneveld.
Deze workshop is geïnspireerd op
‘Kids’ Skills’, een oplossingsgerichte
methode om kinderen te helpen bij
het overwinnen van allerlei
problemen. Op school maken we
regelmatig gebruik van deze
methode.
Tijdens de workshop krijgen ouders
praktische handvatten voor het
opvoeden van kinderen. Aan bod
komt o.a. effectief reageren op
(negatief) gedrag van kinderen en
het coachen van kinderen om
verantwoordelijkheid te nemen voor
hun gedrag en problemen op te
lossen.
Voor meer info kijk op:
www.cjgbarneveld.nl
Info schoolspot
Bent u al op de hoogte van
schoolspot? Schoolspot.nl is dé ICTwebwinkel waar (ouders van)

basisschoolleerlingen legale
software en andere ICT-producten
met onderwijskorting kunnen
aanschaffen.
Wanneer u hier gebruik van wilt
maken, dan kunt u een account
aanmaken op www.schoolspot.nl
U kunt hier bijvoorbeeld goedkoop
een office versie aanschaffen,
waardoor uw kind thuis kan werken
met programma’s als: WORD, EXCEL
en POWER POINT.

Agenda
10 okt.

MR-vergadering

11 okt.

Filmmiddag/avond

13 okt.

Luierleeshalfuurtje

16-20
okt.

Herfstvakantie

21 okt.

Oud papier

23 okt.

Gebedsgroep

25 okt.
31 okt.

Niet vergeten
 Betaling ouderbijdrage
 Betaling overblijven

Lichtbrigade
fietscontrole
Continurooster tot
14.15 uur
(studiemiddag)

1 nov.

Dankdag

9 nov.

Schoolontbijt

10 nov.

Eerste rapport mee

14+16
nov.

Spreekavonden

18 nov.

Oud papier
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14
16
17
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20
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25
25
28

Naam
Groep
Lotte Budding
1/2
Isa van Laar
8
Matha de Vries
1/2
Ryan Luttikhuisen
6/7
Jonathan Roelofs
5
Femke Zweverink
8
Leanne van Kruistum
6
Rutger van den Bosch
8
Gerwin van de Krol
6/7
Anna Bouwman
7
Corné van Middendorp 6/b
Twan Mastenbroek
6/7
Jamilla Goorhuis
6/7
Evita Jansen
8
Isa van den Brink
8
Liz van den Berg
1/2
Andreana Brink
6
Aniek van den Top
6/7
Vera Veen
5

