School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 19 oktober 2018
Algemeen
 Om duidelijkheid te creëren rondom het feest
van Sinterklaas hebben we met de Sint het
volgende afgesproken:
In de aanloop naar 5 december bezoeken
verschillende groepen het Pietenhuis in Asperen.
Op 5 december ontvangen we de Sint bij ons in
de ‘wiebelcontainers.’
De groepen 5 t/m 8 zullen het feest met de eigen
groep vieren met surprises.
 In de bijlage treft u een flyer aan van de
vakantiebijbelweek.

Kwaliteitsbeleid
 We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten
met het organiseren van de TSO. De
leerkrachten hebben tot deze week geluncht
met de kinderen van de eigen groep. Vanaf deze
week doen TSO-ouders dat weer. We dragen het
lunchen vanuit een relaxte situatie aan hen over.
Het aantal TSO-ouders is nog niet voldoende om
alle dagen goed bemenst te hebben. We vragen
hierbij of het voor u (opa's / oma's mogen ook!)
mogelijk is op een dag in de week mee te helpen.
De TSO is er voor ouders en door ouders.
Inmiddels heeft er een ouder zich aangemeld.
Heel fijn!
De coördinatie is in handen van Corrie Muller. Zij
gaat de lijsten samenstellen met de namen van
de kinderen die blijven lunchen op school. In de
herfstvakantieweek vragen we ouders de
namen van hun kind(eren) door te geven die in
de week na de herfstvakantie een keer op
school blijven lunchen. Dat kan tot en met
woensdag 24 oktober. Van de kinderen die op
vaste dagen lunchen op school zijn de namen
bekend. Voor die ouders geldt: graag
verandering doorgeven.
Daarna staan de
namen elke week op de lijst per groep. Om het
aantal kinderen goed te kunnen inschatten en

TSO-medewerkers tijdig te kunnen vragen geldt
voortaan dat kinderen een week van te voren
moeten worden opgegeven. Daarvoor gebruiken
ouders het bekende emailadres van de TSO:
(overblijfopenpoort@gmail.com).
Alleen voor calamiteiten maken we een
uitzondering.
De kosten blijven zoals ze waren: €1,50 per kind
per keer want we hebben niets veranderd in de
bekostiging. Abonnementen gaan dus ongewijzigd
verder. Julia de Koster blijft de financiële kant van
de TSO doen. U kunt haar ook mailen via het
genoemde emailadres.
Tot de kerstvakantie gaan we zo werken. We
bezien of we in januari zo door gaan of het als nog
bij een externe organisatie gaan onderbrengen.
 Volgende week is het herfstvakantie. De school is
dicht van 22 – 26 oktober.
 Maandag 29 oktober is er ’s middags weer een
hoofdluischeck.
 Vrijdagmiddag 2 november is de Joyce van Maanen
van de GGD op school.

Groep 1-8
 We kunnen terugkijken op een ongelooflijk leuk
sportevent woensdag: de sponsorloop op het
voetbalveld was erg leuk. Het ‘samen’ met de
onderwijspartners van de Brede School was mooi
om te ervaren. De kinderen hebben een mooie
beleving opgedaan met hun sportieve inspanning:
het is hun bijdrage aan het nieuwe schoolplein.
Alle sponsors: SUPER BEDANKT voor jullie bijdrage!

Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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