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Organisatorisch
Mad science

Afgelopen woensdag kwam een professor van Mad Science bij ons op bezoek. De
kinderen van de groepen 3 t/m 7 hebben een folder mee naar huis gekregen. Alle
informatie over de cursus vindt u in de folder.

Koptelefoons

(Bijna) dagelijks werken de kinderen vanaf groep 4 op een chromebook. Daarbij is een
koptelefoon noodzakelijk. Er zijn nog kinderen die niet in het bezit zijn van een
koptelefoon. Wilt u deze meegeven (denk bijvoorbeeld aan oortjes)? Hartelijk dank!

Pokemonkaarten

Momenteel zijn de pokemonkaarten weer een grote rage. We willen u erop wijzen dat
deze kaarten op school niet zijn toegestaan.

Kinderboekenweek

Woensdag 6 oktober gaat de kinderboekenweek van start. Het thema is: ‘worden wat je
wil’. In de klassen besteden we hier aandacht aan door veel te lezen, voor te lezen, een
voorleeswedstrijd te houden enz.
Op vrijdagmorgen 8 oktober starten we in de klas met voorlezen door een gastlezer. De
OR verzorgt een kleine versnapering tijdens voorlezen. Deze dag mogen de kleuters
verkleed komen als ze dat willen.

Toestemmingsverklaring

Afgelopen week heeft u een mail ontvangen over het toestemming geven voor het
gebruik van diverse apps. Heeft u dit nog niet ingevuld, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen?

CSG De Waard App

In de afgelopen vier weken zijn er al diverse leuke berichten geplaatst op de app. Heeft u
problemen met inloggen dan kunt u terecht bij meester Luc l.kok@csgdewaard.nl

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

8-10-2021 groep 6a* groep 6b*

15-10-2021 groep 7a* groep 7b*

22-10-2021 herfstvakantie

29-10-2021 groep 8a* groep 8b*

05-11-2021 groepen 5

*Met kleding, dwz een lange broek en een shirt over de zwemkleding

mailto:l.kok@csgdewaard.nl
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In de media
- Ouders informeren over het Voortgezet Onderwijs.
- Agenten in spe bij de kleuters
- Kleuterinstuif op dinsdag 5 oktober

Goede doelen
Vanuit de sponsorcommissie
De afgelopen weken zijn we als sponsorcommissie de klassen rond gegaan om de
kinderen uit alle groepen voor te stellen aan onze sponsorkinderen. Dit leverde
ontzettend leuke reacties op. In de groepen met de jongere kinderen werd gevraagd of
de volgende schoolreis naar het sponsorkindje ging en er waren zelfs kinderen die het
sponsorkindje op vakantie waren tegengekomen en ermee gespeeld hadden! ;-) Ook
waren er kinderen die wel een boterham af wilde staan aan ‘hun’ sponsorkindje. Maar
ook in de wat oudere groepen werd gevraagd of het de bedoeling was dat het kindje bij
hen in de klas kwam.

Helaas kunnen we deze sponsorkinderen alleen op afstand helpen door geld aan ze te
geven via de stichting Woord en Daad.

In iedere klas staat een potje waar geld in gedaan kan worden en inmiddels hangen in
alle klassen nu een foto van een van de sponsorkindjes met wat informatie over hem of
haar. Binnenkort gaat de klas ook een brief of een tekening op de post doen naar het
sponsorkindje.

We hebben de sponsorkindjes als volgt over de klassen verdeeld:
Groepen 1&2: Darvin uit Guatemala
Groepen 3&4: Mikenia uit Haïti
Groepen 5&6: Reynard uit Filipijnen
Groepen 7&8: Faranette uit Haïti

In de hal hangt een grote wereldkaart waarop aangegeven staat waar welk kind woont.
Zo kunnen de kinderen zien hoe ver weg de sponsorkinderen wonen.

Op een later moment dit schooljaar zullen we de geldpotjes tussentijds legen en u alvast
laten weten hoeveel geld we hebben opgehaald.

Vanuit de OR
Vanuit de OR heeft u een betaalverzoek gekregen voor de vrijwillige ouderbijdrage, de
schoolreis en voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de zwemlessen. Dit is gestuurd
naar één mailadres. Voor de groepen 8 is het schoolreisgeld een voorschot op het kamp.
Voor kinderen die niet mee geweest zijn op schoolreis, wordt het bedrag aangepast. Is
dit nog niet gebeurd, wilt u het aan de leerkracht doorgeven?
We hebben vragen gekregen over het zwemgeld, omdat er vorig jaar nauwelijks
gezwommen is. Het verzoek is om het zwemgeld nu te betalen en er wordt in de
gemeente over vergaderd om een deel terug te geven. We hopen dat dit zal gebeuren.

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/18957-ouders-informeren-over-het-voortgezet-onderwijs
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/18929-agenten-in-spe-op-de-bouwsteen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/18824-kleuterinstuif-5-oktober


Nieuwsbrief 3
01-10-2021

Planning september/oktober
- Kinderboekenweek: 6 oktober t/m 17 oktober
- Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
- Woensdag 10 november: studiedag, de kinderen zijn vrij
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Vanuit anderen
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