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Vanuit de directie

Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Denise. Zij is gaan werken
op De Willem Alexanderschool in Oud-Beijerland. We zullen haar erg gaan missen, maar
wensen haar natuurlijk ook heel veel succes en plezier op haar nieuwe school.
We kijken terug op een geslaagde viering van de Kinderdankdag dienst ‘nieuwe stijl’.
Voor het eerst is deze dienst gehouden onder schooltijd met alle kinderen. Spannend en
mooi om samen als een lang lint naar de kerk te lopen. Het was een fijne dienst, waarbij
de diversiteit van mensen, dieren en vooral gewassen door God geschapen centraal
stond. God is groot en geweldig!

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Terugkomst juf Femke
Vanaf vrijdag 11 november komt juf Femke terug van zwangerschapsverlof. Zij zal op
woensdag, donderdag en vrijdag gaan werken in groep 4b. Hierdoor gaat juf Marlies
volledig naar groep 1d en juf Maja zal alleen nog aan groep 1-2b lesgeven.

Vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisje en zwembad
Op 31 augustus heeft de ouderraad een link met u (of uw partner) gedeeld via WIS
Collect om bovenstaande bijdragen te kunnen betalen. Een groot aantal ouders heeft de
betaling al voldaan, maar een aantal ouders nog niet. Nu bleek de link ook even niet te
werken, maar deze is weer geactiveerd. U kunt dus via deze link de bijdragen voldoen.
Mocht u deze bijdragen niet kunnen voldoen, kunt u altijd contact opnemen met de
directie. Ook is het mogelijk om via de gemeente een tegemoetkoming in de
schoolkosten aan te vragen.

Ziek
We hebben deze weken behoorlijk te maken met ziekte onder het personeel. Aangezien
er nauwelijks of geen invalleerkrachten beschikbaar zijn, zijn we bijna altijd genoodzaakt
dit intern op te lossen. Gelukkig kunnen we regelmatig terugvallen op duo collega's en
onze onderwijsassistenten. Hierdoor valt er wel regelmatig ondersteuning weg voor de
groepen. We vragen uw begrip hiervoor.

Sinterklaas
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Maandag 14
november zullen we in de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken. Op woensdag 30 november
mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten.

Stagiaire
We hebben diverse stagiaires bij ons op de school. In de vorige Nieuwsbrief hebben
enkelen zich al aan u voorgesteld. Hierbij nog een introductie.
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Hallo! Ik ben Léon de Zeeuw
Ik ben 17 jaar oud, zit in het tweede jaar van de
opleiding onderwijsassistent en loop het
komende jaar stage bij de groepen 7 en 8 op
maandag en vrijdag. In mijn vrije tijd geef ik
training bij de voetbalvereniging VV
‘s-Gravendeel en voetbal ik daar zelf ook. Ik kijk
ernaar uit om er een gezellig jaar van te maken!

Parkeren rondom school
Nu we langzamerhand wennen aan ander weer en we af en toe liever de auto pakken
om de kinderen naar school te brengen, verzoeken we u om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen. Dus achter de school niet voor de garages en aan de
voorkant graag voor de brug blijven.

Gymlessen
Op de dinsdag is de verwachting dat Dylan van Es volledig op onze school kan komen
lesgeven vanaf 28 november. De verdeling tot die tijd is als volgt:
8 nov - Dylan van Es de gehele dag
15 nov - dagdeel Dylan van Es en een dagdeel Michel Hiwat
21 nov - dagdeel Dylan van Es en een dagdeel Michel Hiwat

De donderdag wordt na de herfstvakantie volledig verzorgd door Dylan Hiwat en Bernice
van Doorn.

Voor de vrijdag heeft Bernice van Doorn aangegeven dat zij stopt met de vrijdag extra te
werken. Dit betekent dat we samen met Regie8 op zoek gaan naar een andere oplossing
voor de kleuterlessen. Tot die tijd verzorgen de leerkrachten zelf de gymlessen.

Zwemmen

11-11-2022 groepen 5

18-11-2022 groep 6

25-11-2022 groepen 7

2-12-2022 groep 8a

9-12-2022 groep 8b

16-12-2022 groepen 5

23-12-2022 groep 6
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Planning oktober/november/december
- Maandag 7 november vergadering MR
- Zaterdag 12 november aankomst Sinterklaas
- Maandag 14 november lootjes trekken in de groepen 5 t/m 8
- Dinsdag 15 november vergadering identiteitsraad
- Woensdag 30 november schoen zetten in de groepen 1 t/m 4
- Maandag 5 december viering Sinterklaas
- Woensdag 21 december kerstviering (waarschijnlijk)
- Kerstvakantie maandag 26 dec. 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Vanuit anderen

- Flyer Seuter Winterwandeltocht
- Flyer ijsclub District Hoekse Waard
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