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Agenda oktober
6
8
12 - 16
20
25

: Voorstelling Klinker (gr. 4/5)
: Afsluiting Kinderboekenweek
: Herfstvakantie
: Voorstelling Klinker (gr. 1/2)
: Start wintertijd (klok van 03.00 uur terug naar 02.00 uur)

Agenda november
4
9
16 – 20

: Nationaal Schoolontbijt
: In deze week start het EU-schoolfruitprogramma
: Vorderingsgesprekken (facultatief)

Agenda december
4
7
17

: Sint op school (vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen vrij)
: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
: Kerstdiner gr. 1 t/m 8

Meester Wim met pensioen
Op 11 oktober gaat meester Wim officieel met pensioen. Zoals u wellicht weet, kon meester Wim de
laatste paar jaren wegens gezondheidsproblemen helaas niet meer volledig werken. Wim heeft echter
altijd contact gehouden met school en was tot vorig schooljaar regelmatig met kleine groepjes
kinderen aan het werk. Voor school is dit heel waardevol geweest! Ook heeft meester Wim ervoor
gezorgd dat de schooltuin ingericht werd en heeft hij, daar waar het lukte, deze met liefde
bijgehouden. In de warme zomer kwam Wim (ook in weekenden en vakanties!) speciaal naar school
om de jonge planten en boompjes water te geven. Wim, heel hartelijk dank voor alles en geniet van je
welverdiende pensioen!
Geachte ouders,
Op 11 oktober heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, hetgeen inhoudt dat ik
vanaf die datum niet meer als leerkracht in functie ben.
Op De Bouwsteen ben ik altijd in de bovenbouw werkzaam geweest en ken niet alle
ouders persoonlijk, maar ik wens u en uw kinderen graag het allerbeste voor de
toekomst.
Ook mijn collega’s met wie ik heel prettig heb kunnen samenwerken en welke ik als
groep als een heel vakkundig team heb ervaren, wens ik het allerbeste toe met
de

school.

Met vr.gr.

Wim Duteweerd
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Studiemiddag team maandag 7 december
Op maandag 7 december zijn alle leerlingen vanaf 12.00 vrij. Deze margedag stond nog niet vermeld
in het overzicht dat u aan het begin van het schooljaar heeft ontvangen.

Trakteren
Zolang we nog rekening moeten houden met corona-maatregelen zijn alleen voorverpakte
traktaties toegestaan.

Oud-papier-lopen en ouderbijdrage
Binnenkort krijgt u weer een opgaveformulier voor kalenderjaar 2021 met de
data waarop oud papier gelopen wordt. Loopt u ook een keer? We hebben u
hard nodig! De opbrengst van de laatste keer dat gelopen is, is nog niet bekend.
U hoort dit via de mededelingen.
Alle vrijwilligers danken wij weer heel hartelijk voor de inzet! Dankzij jullie hoeven
we geen ouderbijdrage te vragen voor diverse activiteiten; denk aan cadeautje Sint,
kerstactiviteiten, traktaties, aanschaf extra materialen voor de leerlingen, enz. Ook het
schoolreisgeld kunnen we daardoor laag houden.

Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is afgesloten met een spetterend toneelstuk van én voor de kinderen. Zowel de
kinderen als het team hebben genoten van het toneelspel. Alle groepen waren hierbij betrokken. De
kinderen konden kiezen of ze een rol wilden spelen of toch liever toeschouwer wilden zijn. Het was
zo’n groot succes dat we op deze manier zeker vaker met de hele school een voorstelling gaan
organiseren. We hopen dat we dan ook snel weer de ouders als toeschouwer mogen begroeten in
school.
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Lampionnententoonstelling Sint Maarten
Ieder jaar organiseren we voorafgaand aan 11 november een
lampionnententoonstelling voor ouders, opa’s, oma’s, broertjes,
zusjes en andere bekenden van de leerlingen. Deze laten we uit
veiligheidsoverwegingen m.b.t. eventuele verspreiding
van Covid-19 dit jaar niet doorgaan. Natuurlijk maken we met de kinderen
wel een lampion. Denkt u alvast aan de lampionstokjes met lichtje?

Sinterklaasfeest 4 december op school
Het Sinterklaasfeest op school gaat voor de kinderen gewoon door. Het zal in een wat andere
vorm gegoten worden dan andere jaren, maar de kinderen zelf zullen hier weinig van merken.
Het verschil is met name dat Sint niet buiten door de kinderen met hun ouders ‘ingehaald’
wordt en er zullen maximaal twee pieten aanwezig zijn. Er zal bijvoorbeeld ook niet gestrooid
worden met losse pepernoten. De werkgroep ‘Sintfeest’ is samen met de OR hierover in
overleg. SOOOG-breed zijn er afspraken gemaakt waar alle scholen zich aan moeten houden.
Alle leerlingen zijn op 4 december vanaf 12.15 uur vrij.

Kerstdiner op school
Het duurt nog even….., maar het kerstdiner op school willen we gewoon door laten gaan.
Andere jaren maakten ouders een gerechtje en brachten dit op school. Dat willen we dit jaar
anders organiseren. Hoe dan? Daar wordt u nog van op de hoogte gebracht. Ideeën zijn er al,
maar er wordt nog druk overlegd of dit haalbaar is.

Muzieklessen …. ♪ ♪♪
Na de herfstvakantie krijgen alle groepen weer één keer in de twee weken muziekles van een
vakdocent. Voor de groepen 1 t/m 5 is dit op dinsdag en voor de groepen 6 t/m 8 op
donderdag. De eerste les start voor alle groepen direct in de week na de herfstvakantie.

EU-schoolfruit
Van 9 november t/m 16 april krijgen alle kinderen op school
gratis drie porties groente en fruit per week. Onze school doet
namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit! Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
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