Nieuwsbrief
Brandsmaschool, 27 september 2018
Agenda
24 t/m 27 september - Ouder en kind vertelgesprekken
8 en 9 oktober - Schoolfotograaf
22 t/m 26 oktober - Herfstvakantie

3 oktober - Opening Kinderboekenweek
12 oktober - Boekenmarkt
29 oktober - Studiedag, de leerlingen zijn vrij

Volg het laatste nieuws via Social Schools
Nacht van groep 8
In de afgelopen jaren hebben we met veel plezier de ‘Nacht van 8’ georganiseerd. Deze
logeernacht voor groep 8 is een mooie traditie, maar vraagt ook veel van het team. Op dit
moment is daarom in overleg met het team besloten om de ‘Nacht van 8’ niet meer door school
te organiseren. Tevens heb ik contact met de verzekeringsmaatschappij gehad. Het is helaas niet
mogelijk om alleen met ouders en kinderen in school te overnachten.
We begrijpen dat de kinderen dit jammer vinden en daarom zoeken we naar een oplossing. Want
waar een oude traditie eindigt, is natuurlijk weer plaats voor een nieuwe. Er is een speciale
commissie aangesteld, die ons gaat helpen om een nieuwe traditie te bedenken. Binnenkort
komen Karin Iding (ouder groep 8), Dave Wiegert (ouder groep 8), Natasja Hogendoorn van de
MR, Daan van Wijnmalen van de OR en Tiny Breimer van de AC met een afvaardiging van het
team bij elkaar om een mooi plan voor de toekomst te maken.
Openbare Ouderraadvergadering op dinsdag 6 november
Op dinsdagavond 6 november organiseert de ouderraad de
jaarvergadering. Deze vergadering is voor alle ouders toegankelijk. We
starten om 20.00 uur met het afleggen van rekening en verantwoording
over de jaarcijfers van het schooljaar 2017/2018. Daarna blikken we vooruit
op de begroting van het komende schooljaar 2018/2019.
Namens de Ouderraad,
Daan Wijnmaalen
Luizen
Hoofdluis komt regelmatig voor, ook op onze school. Om luizenbesmetting
tot het minimum te beperken, worden alle leerlingen in de groep
regelmatig gecontroleerd op hoofdluis en neten. Deze controle is bedoeld
ter ondersteuning van de ouders en ter voorkoming van een snelle
verspreiding. Ouders en verzorgers blijven zelf verantwoordelijk voor de
controle van de kinderen. Geadviseerd wordt om minimaal 2x per keer per
week de kinderen thuis met een luizenkam te controleren.
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Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap. Op woensdag
3 oktober vindt een feestelijke opening plaats voor de kinderen.
Op vrijdagmorgen 12 oktober van 11.45 uur tot 12.10 uur wordt de
kinderboekenmarkt gehouden. Tijdens deze markt kunnen kinderen
boeken kopen en verkopen. Wanneer de leerlingen uit de onderbouw
(groep 1 t/m 4) boeken willen verkopen, dan vragen wij u om hierbij
aanwezig te zijn. De leerlingen uit deze groepen lopen dan ook met hun
ouders op de markt. Zonder begeleiding blijft het kind in de klas bij de
leerkracht. De kinderen mogen boeken, om te verkopen, en geld mee
nemen naar school. Wilt u de boeken vooraf voorzien van een prijs? De
boeken mogen maximaal €5,- kosten. Ouders zijn vanaf 11.45 uur van harte
welkom.
Traktaties
Wanneer een kind jarig is, wordt dit in de groep gevierd. De meeste
kinderen willen iets uitdelen op hun verjaardag. We vragen u om de
traktaties gezond te houden. Het is tevens prettig als u rekening houdt met
kinderen die bepaalde etenswaren niet mogen hebben. Voor leuke tips
kunt u kijken op www.traktatietips.nl.
Parkeren
Wij hechten belang aan een goede verstandhouding met onze buren.
Helaas ondervinden ze overlast van de geparkeerde auto’s van ouders van
onze school. Daarom wil ik u verzoeken om uw auto niet voor in- en uitritten
te parkeren. Dit geldt ook voor de oprit aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg.
Van wie zijn de fietsen?
Sinds de zomervakantie staan er op het schoolplein achter het fietsenhok 2
fietsen. Mochten deze van u zijn wilt u ze dan s.v.p. zo snel mogelijk
ophalen? De fietsen worden voor de herfstvakantie opgehaald.
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