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OBS DE BOUWSTEEN

Agenda november:
6
Inspiratiedag SOOOG (Gr.. 1 t/m 8
hele dag vrij)
7
Nationaal Schoolontbijt
7
Lampionnententoonstelling en
ouder-kijkavond
11
Sint Maarten (zaterdag 10 nov.

Daarnaast hebben we taken verdeeld. Iedereen
levert een bijdrage aan onze groep. Samen zijn we
verantwoordelijk voor de sfeer. We streven
ernaar dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.
Regelmatig kijken we opnieuw naar de taken en
afspraken; en indien nodig passen we deze in
overleg met de groep aan.
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met:
Blok 2 We lossen conflicten zelf
op.

Oud papier
De opbrengst van het oud papier
Lampion lopen)
van de maand oktober is nog niet
13
Studiemiddag team ( Gr. 1 t/m 8
bekend. De vrijwilligers in de
vanaf 12.00 uur vrij)
maand oktober waren: René Spoelma, Andrea
13
Dollardcollege presenteert (voor lln
Mus, Ruud v.d. Wijngaard, William, Frekie
en ouders gr. 8) 17.30 - 20.00 uur
Jongsma en Marc Olthuis. Allen hartelijk dank
14
Start Schoolfruit (wo, do, vr.)
voor jullie inzet.
21
Oud papier lopen
19-23
Voortgangsgesprekken
Nationaal Schoolontbijt .
Op woensdag 7 november a.s. doen we mee met
Vooruitblik december:
het Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat uw
5
Sinterklaasfeest op school
kind thuis niet hoeft te ontbijten.
19
Oud papier lopen
Dat doen we met z’n allen op
20
Kerstdiner
school. Al jaren doen er scholen
21
Alle groepen vanaf 12.00 uur vrij
uit heel Nederland aan mee en
24 dec. - 4jan. Kerstvakantie
ook de Bouwsteen is weer
ingeloot. Het thema van het
Nationaal Schoolontbijt is dit jaar: “Een
Vreedzame school
ontbijtfeestje voor iedereen”. Iedereen hoort
Blok 1 We horen bij elkaar!
erbij! Het thema sluit prachtig aan bij de
De Gouden Weken stonden in het teken van
Vreedzame School.
positieve groepsvorming.
Wilt u uw kind op woensdag7 november een bord,
Samen met de leerlingen hebben we besproken
bestek, beker en een bakje meegeven? Het is
hoe we het in onze groep willen hebben. Daarbij
handig als u alles voorziet van naam.
hebben we ook geluisterd naar wat de kinderen
belangrijk vinden. We hebben
Lampionnententoonstelling
samen afspraken gemaakt
In de groepen wordt hard en enthousiast gewerkt
over hoe we werken en hoe
aan de lampionnen. De tentoonstelling is
we met elkaar omgaan.
woensdag 7 november op school. Ouders,
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broertjes, zusjes, opa´s, oma´s en andere
belangstellenden zijn van 17.30 uur 18.15 uur
van harte welkom om de lampions te komen
bewonderen! Aansluitend vanaf 18.15 uur tot
18.45 uur kunt u samen met uw kind de
schriften en andere werkjes gaan bekijken.
Vanaf 18.15 uur doen we de verlichting aan.
Kinderraad
De eerste vergadering onder
begeleiding van juf Ina heeft
inmiddels plaatsgevonden.
De kinderen zijn enthousiast
en hebben al verschillende
ideeën ingebracht. Het
hoofdthema is ‘het opleuken’ van het
speelplein door deze te gaan beschilderen.
Dit wordt verder uitgewerkt met de kinderen.
Kinderboekenweek 2018
De afgelopen weken hebben we in het kader
van de Kinderboekenweek in alle klassen
gewerkt aan allerlei creatieve taal- en
leesopdrachten. Dit alles heeft u kunnen
bekijken tijdens de kijkmiddag op vrijdag 12
oktober. We waren aangenaam verrast met
de enorme belangstelling. Tijdens de
kijkmiddag was er weer een speurtocht
georganiseerd door de
hele school waarbij je
op zoek moest naar
letters. De oplossingen
van de speurtocht zijn
ingeleverd bij de
leerkrachten en daar
zijn 3 winnaars uit
gekozen. De winnaars
waren: Rebeccah
(groep 2), Mats (groep 5) en Moniek (groep
7). Ze hebben alle drie een mooi boek
gekregen om lekker in te lezen.

Sinterklaasfeest op school
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas op
school met zijn pieten. Sint zal rond 8.30 uur
aankomen bij school. Sint en zijn pieten
zullen alle groepen bezoeken. Verder is er
voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een
disco. De groepen 5 t/m 8 gaan op maandag
19 november lootjes trekken. Zij maken een
surprise voor elkaar. De leerkracht maakt
met de groep afspraken over een gedicht. U
krijgt nog een brief met informatie.
De kinderen moeten op de normale tijd op
school aanwezig zijn en gaan om 08.15 uur
eerst naar de klas.

Luizen? Tips van het LOT
Wat als de hoofdluis na 2 weken behandelen
niet weg is?
Als u kort na de behandeling weer hoofdluis
ontdekt, hoeft dit niet te betekenen dat de
behandeling niet heeft gewerkt. Er kan ook
sprake zijn van een nieuwe besmetting. U
kunt dan opnieuw behandelen.
Als u een antihoofdluismiddel met de stoffen
malathion of permetrine heeft gebruikt, is het
mogelijk dat de hoofdluis ongevoelig is
geworden. Behandel dan met een
antihoofdluismiddel op basis van dimeticon.
Kam het haar dagelijks nauwkeurig met een
fijntandige kam. Dit is erg belangrijk voor het
slagen van de behandeling.
Hoe zorg ik dat hoofdluis zich niet verder
verspreidt?
Het is belangrijk aan iedereen in de omgeving
te laten weten dat u hoofdluis heeft
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gevonden. Denk aan de school, kinderopvang
of (sport)clubs, opa’s, oma’s, oppassen en
ouders van vriendjes. Zij kunnen dan ook
controleren en zo voorkomen dat kinderen
opnieuw besmet raken. Vooral op school is
het belangrijk om alle kinderen uit een groep
tegelijk te controleren. Daarnaast is het
advies om de hele schoolklas later opnieuw
te controleren.
Wat kan ik nog meer
doen tegen hoofdluis?
Luizen verspreiden zich
snel, dus controleer
meteen ook alle
huisgenoten als u
hoofdluis heeft ontdekt.
Controleer huisgenoten
die in eerste instantie
geen hoofdluis hadden
elke week, twee weken lang.
(Bron: www.rivm.nl)

Muzieklessen
Sinds dit schooljaar hebben alle groepen 1x in
de twee weken muziekles van juf Erna
(vakdocent). De kinderen zijn erg enthousiast
en zullen dit schooljaar zeker nog het
geleerde presenteren aan elkaar en aan de
ouders. U hoort hier zeker nog meer van!

Klasbord-app
Heeft u de klasbordapp ook al
geïnstalleerd?
Met de klasbord-app
houdt de leerkracht u
op de hoogte van
allerlei zaken die aan
de orde zijn in de
groep.
Bent u nog niet
aangemeld of weet u
niet hoe het werkt, informeer dan even bij de
leerkracht van uw kind, zodat u geen
belangrijke en leuke informatie mist!
Het voordeel van op deze manier
communiceren met de ouders is dat u direct
op de hoogte bent . Klasbord is
gebruiksvriendelijk en de privacy is
gewaarborgd.

