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Beste ouders/verzorgers,
De maand oktober zit er bijna op, we gaan richting november en
december, met alle bijbehorende activiteiten. Maar er wordt vooral
natuurlijk veel geleerd op school! En er zijn mooie ontwikkelingen
gaande over bijv. levensbeschouwing en schooljudo.
Corona is nog steeds onder ons, we hopen van harte dat we geen
strengere maatregelen meer hoeven te nemen. Dat kan natuurlijk
alleen maar als de basisregels ten aanzien van handen wassen, hoesten
in de elleboog, geen handen schudden etc., in acht worden genomen.
Bij klachten geldt nog steeds: thuisblijven en laten testen.
Laten we hopen dat we de goede start van het schooljaar in de
komende maanden voort kunnen zetten! Blijf gezond!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt, schoolleider
Terugblik activiteiten
Er is veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, via
(voor)lezen, een speurtocht en creatieve opdrachten. De
voorleeswedstrijd was de afsluiting van 10 dagen lang veel
(voor)lezen en praten over ‘worden wat je wil’.
In de herfstvakantie is begonnen met de renovatie van het
schoolplein. Er is een pannaveldje gerealiseerd, de tegels zijn
weer goed gelegd en toestellen verplaatst. Er komt ook nog
een groene zone op het plein. Verder zijn er ook sjablonen op
school om met (beton)verf het plein nog helemaal af te
maken. Ouderhulp is daarvoor zeer welkom! Wanneer dat
gepland wordt hoort u nog via de Parro-app!

Op de dag van de
leerkracht (5 oktober) zijn
we verwend door
leerlingen, ouders en
STEV. Met o.a. dit
Spakenburgs hart zijn we
deze dag goed door
gekomen. Een echt hart
onder de riem!
Hartelijk dank!!

Ouderavond 10 november
Komt u ook meeluisteren
naar wat uw kinderen vanaf
januari 2022 op school leren
over ‘levensbeschouwing’?
Welkom op onze info-avond
hierover. Inloop vanaf 19.15
uur, start om 19.30 uur.
De koffie staat klaar!

Schoolfruit vanaf 15 november

Personeelszaken

We zijn weer ingeloot voor het gratis EUschoolfruit! Gedurende 20 weken wordt er op
dinsdag, woensdag en donderdag fruit/groente
uitgedeeld. We zijn erg blij hiermee!.
Op maandag en vrijdag moet u uw kind(eren)
zelf nog fruit meegeven.

Vanwege groei in de onderbouw zijn we
op zoek naar een collega die per 1 januari
2022 de instroomgroep kleuters wil leiden.

De donkere
dagen komen er
weer aan. Denkt
u aan de fietsverlichting van
de kinderfietsen!
Voor de
verkeersveiligheid van
groot belang!

Verder zoeken we een collega in groep 3,
op donderdag en vrijdag. Jammergenoeg
stopt collega Judith, omdat ze
mantelzorgtaken op zich neemt die niet te
combineren zijn met het werk voor de
klas. Heel erg jammer, maar uiteraard
resepecteren we haar keuze. Voor beide
groepen staan vacatures uit.

DENK AAN ONZE KINDEREN!
Graag uw aandacht voor het rij- en parkeergedrag op het Vogelpad!
Het is regelmatig een drama bij met name het ophalen.Veiligheid voor de
kinderen staat toch echt voorop!
• Kom daarom zoveel mogelijk lopend of op de fiets.
• Indien toch met de auto: parkeren mag niet in de draaicirkel of op de
weg, alleen in de parkeerhavens. Als het vol is, dan bij de Peuterhof (aan
het begin) of in de wijk parkeren.

Nationaal Schoolontbijt op woensdag 3
november
We zijn dit jaar ook ingeloot bij het
Nationaal Schoolontbijt. Op woensdag 3
november a.s. doen we mee aan het
Nationaal Schoolontbijt! Dit wordt
(coronaproof) georganiseerd. Uw kind hoeft
thuis niet te ontbijten. Via de website
https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket
kunt u zien wat de kinderen als ontbijt
krijgen.

Aankondiging tevredenheidsonderzoek
ouders
In de maand november wordt een (online)
tevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit
gebeurt tweejaarlijks binnen alle scholen van
STEV, in het kader van kwaliteitszorg. We
hopen dat u allen meedoet, zodat we als
school weten wat u van alles vindt en waar
verbeteringen mogelijk zijn.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Om te noteren..
➢ Woensdag 3 november: Nationaal Schoolontbijt
➢ Woensdag 10 november: ouderavond project
Levensbeschouwing. Welkom!
➢ woensdag 17 november – studiedag
(alle kinderen zijn dus vrij!)
➢ vrijdag 3 december – viering Sinterklaasfeest- alle
kinderen zijn ‘s middags vrij!
➢ woensdag 8 december: groep 1 t/m 4 vrij ivm
onderbouw studieochtend

Schooljudo groep 3 t/m 6
In januari 2022 gaan we starten met schooljudo!
De lesmethode HiRO is gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling en een veilig pedagogisch
klimaat. De start is in groep 3 t/m 6, na de
zomervakantie gaat het ook verder in groep 7. Er is
een afwisseling tussen fysieke lessen en lessen in de
klas. HiRO blijft de komende 4 jaar en wordt betaald
uit de NPO-gelden. We zijn er blij mee!

Leerlingenraad ‘t Kruisrak
De leerlingenraad is tijdens de voorleeswedstrijd
voorgesteld aan de school. Vanuit groep 5 zijn er twee
nieuwgekozen deelnemers, de andere leerlingen
blijven nog een jaar in de leerlingenraad. De eerste
vergadering is gepland op 5 november a.s. We hebben
er zin in!
De leerlingenraad 2021-2022 bestaat uit:
Groep 5: Sara en Cas
Groep 6: Jenna en Jaymie
Groep 7: Benthe en Amero
Groep 8: Firdevs en Pim

.

Voorleeswedstrijd!
Op vrijdag 15 oktober vond de
jaarlijkse voorleeswedstrijd
plaats. Wie zou de
voorleeskampioen van ‘t
Kruisrak worden? Het ging
tussen deze kinderen uit groep 7
en 8: Ufouma, Yilmaz, Demi,
Benthe, en

En de winnaar is.... Yilmaz! Het
niveau lag hoog, het was
spannend. Benthe eindigde als
als tweede (en is daarmee reserve
voor de volgende ronde). Alle
deelnemers: goed gedaan!
En Yilmaz veel succes
toegewenst in de volgende ronde!
Dank aan de jury: juf Bea, juf
Marieke en Kausar (kampioen
vorig schooljaar).

