Nieuwsbrief
Augustus 2019

Datum

Activiteit

28 augustus
29 augustus

Informatieavond 6/7, 7 en 7/8
Informatieavond 1/2, 3 en 4/5

2 september
3 september

Schoolfotograaf
Sportdag 7/8
Nieuw schooljaar
De vakantie is voorbij en we hopen dat iedereen van deze
vrije weken heeft genoten. Wij zijn blij dat iedereen weer
gezond terug zijn gekomen op school. We beseffen hoe
bijzonder dat is en dat we daar heel dankbaar voor mogen
zijn.
Ook wij, als team, zijn met heel veel plezier begonnen aan
een nieuw schooljaar. We willen samenwerken voor en
met de kinderen. We hopen dat we ook dit schooljaar
weer op uw ouderhulp mogen rekenen.

Bijbelverhalen
De komende weken gaan de Bijbelverhalen over Josia. Hij is pas 8 jaar als hij koning
wordt. Het volk is God vergeten en aanbidden beelden. Als Josia wat ouder is, laat hij alle
beelden vernietigen en laat hij de tempel van God herstellen. Als dat klaar is, gaat hij met
het volk God dienen en zolang Josia leefde, bleef het volk dicht bij God.
In de tijd van de Bijbel waren er nog geen foto’s en vertelden de mensen de
geschiedenissen aan elkaar door. Als het belangrijk was, schreven de mensen deze
geschiedenissen op in een brief. Zo is er ook een brief geschreven aan mensen die
Hebreeën heetten. De kinderen horen wat de schrijver hierin geschreven heeft.

Voorschool
Na de vakantie zijn wij begonnen met het thema:
’Welkom op de voorschool”.
Het is na de vakantie weer even wennen. We gaan
samen met onze peuters kijken hoe alles gaat op de
voorschool, waar alles staat en hoe alles moet.
Wij vinden het heel gezellig dat Matthieu Verhoeks bij ons komen spelen. Wij wensen hem
een fijne, leerzame tijd bij ons op de voorschool.

Nieuwe leerlingen
Vandaag waren Dave van Heusden, Iva Kanselaar, Wessel van
Zanten en Pien van Steenbergen voor het eerst bij ons op
school. Zij zitten in de groep van juf Miranda of Sandra en juf
Wendy.
Ook waren Dominic en Jesse Siefert vandaag voor het eerst bij
ons op school. Jesse zit in groep 3 bij juf Juriena / Annemarie
en Dominic zit in groep 7 bij juf Samantha / Annelein.
We heten deze kinderen van harte welkom en hopen dat zij een heel fijne tijd bij ons zullen
hebben.

Vacature identiteitscommissie
Voor iedere van de stichting uitgaande school is er een
identiteitscommissie. In deze commissie is voor onze school
een vacature ontstaan.
Wat is de taak van de identiteitscommissie?
 Een identiteitscommissie zorgt voor bevordering van het
protestants christelijk onderwijs op de school waarmee
deze verbonden is.
 Een identiteitscommissie heeft tot taak het:
o indien daartoe uitgenodigd door het
toezichthoudend bestuursdeel, doen van een
voordracht voor een toezichthoudend bestuurslid van de stichting;
o gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directie van de school waarmee
zij verbonden is over identiteitsaangelegenheden;
o indien daartoe uitgenodigd door het toezichthoudend bestuursdeel,
adviseren aan het bestuur over voorgenomen vaststelling of wijziging van
reglementen;
o bewerkstelligen van informatie-uitwisseling tussen de stichting en de ouders
van de leerlingen van de school waarmee zij is verbonden;
o deelnemen aan commissies en werkgroepen indien zij daartoe door het
bestuur of een bestuursdeel wordt uitgenodigd.

Als u meer specifieke informatie wilt ontvangen, en/of heeft u belangstelling
voor deze functie, dan kunt u contact opnemen met meester Van Leerdam,
telefoon: 0418-672466 of per mail: h.vanleerdam@smdbzuilichem.nl.

Oproep decoratieteam
De hal van de school zag er oorspronkelijk niet erg gezellig uit. Een
aantal ouders hebben samen een decoratieteam gevormd en zij
hebben de hal van de school gezellig versierd met mooie decoraties.
Aan de hand van de seizoenen past het team de decoraties aan.
Dit decoratieteam heeft nieuwe mensen nodig.
Heeft u zin om mee te helpen de hal van de school gezellig te maken
voor de kinderen, dan kunt u contact opnemen met meester Van
Leerdam, 0418-672466.

Gymtijden
Volgende week donderdag, 29 augustus, beginnen de gymlessen weer. De leerlingen
staan tijdens de gymles onder de verantwoording van de leerkracht bewegingsonderwijs,
Marloes vd Aa.
De groepen worden door hun eigen leerkracht opgehaald en begeleid naar school. Deze
leerkracht brengt tevens de volgende groep naar de gym.
De leerlingen van groep 7/8 starten om 08.30 uur met de eerste les en gaat meteen van
huis naar de gymzaal.
De leerlingen van groep 3 krijgen de gymles van hun eigen juf. De gymtijden voor dit
schooljaar zijn op:
Op donderdag gymmen de groepen 7/8, 6/7 en 4/5.
Op vrijdag gaat groep 3 gymmen.
Groep 1/2 gaat op maandag en vrijdag gymmen in de speelzaal op school.

Informatieavonden: 28 en 29 augustus
Op 28 en 29 augustus worden voor alle ouders informatieavonden georganiseerd, door
het team. Op deze avonden krijgt u algemene informatie in over de groepen.

Woensdag 28 augustus
Groep 7a / 7b
om:
Groep 6 / 7a
om:
Groep 7b / 8
om:

19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Donderdag 29 augustus
Groep 1 / 2
om:
Groepen 3 en 4/5
om:

18.00 uur
19.00 uur

Schoolfotograaf
Op maandag 2 september komt de schoolfotograaf op (voor)school om
individuele foto’s van leerlingen en groepsfoto’s te maken. Zorgt u er
a.u.b. voor dat uw kind(eren) bij regenachtig weer, niet met natte haren
op kom(t)en.

Vanaf
08.30 uur

Wie
kinderen basisschool

14.30 uur

Gezinsfoto:



De kinderen van de basisschool die deel uitmaken van één gezin, zetten we
sowieso samen op de foto.
Als u een gezinsfoto van uw kinderen wilt laten maken, met kinderen die nog
niet op de basisschool zijn, kunt u zich aanmelden via mail of door de
antwoordstrook in te vullen en bij de leerkracht in te leveren.

Ouderbijdragen
Een flink deel van de ouders heeft voor de ouderbijdrage het daarvoor bestemde formulier
ingevuld en een machtiging tot automatische incasso afgegeven. In de maand oktober zal
een deel van deze bijdragen geïncasseerd worden. Ouders die nog geen machtiging tot
automatische incasso hebben afgegeven en wel gebruik willen maken van deze
mogelijkheid, willen wij verzoeken om het formulier van de ouderbijdrage in te vullen. Om
gebruik te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso kunt u het daarvoor
bestemde vakje op het formulier ‘ouderbijdrage’ aankruisen en het formulier op school
inleveren bij de administratie.
Vanuit de SCOB hanteren de scholen eenzelfde bedrag voor de ouderbijdrage. Hierdoor is
de samenstelling van het bedrag veranderd. Voor dit jaar hebben het bestuur en GMR de
ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,00 voor één kind van het gezin. Voor
het tweede kind € 15 en voor derde kind en meer € 10 per kind.
Daarnaast kunt u ook besluiten om de bijdrage zelf te storten op
rekeningnummer NL24 RABO 0310 3017 50 t.n.v. SCOB o.v.v.
Ouderbijdrage 2019/2020 + de naam van uw kind(eren).
Ook als u géén gebruik wilt maken van de automatische
incasso, verzoeken wij u het formulier ‘ouderbijdrage’ in te
vullen en op school in te leveren bij de administratie.
In de maand december gaan we al een groot deel van deze bijdrage besteden. We stellen
het dan ook op prijs als u de bijdrage voor december overmaakt.
Het formulier dat u in de bijlage vindt, is bestemd voor ouders die nog geen machtiging
hebben afgegeven.

Peuterbal
In de bijlage vindt u een flyer van Volleybalvereniging Podarwic. In september start
vereniging met Peuterbal. Peuterbal is het op een speelse manier kennis maken met
balsport voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar oud.
De kinderen van deze leeftijd hebben vaak nog geen divers aanbod van sporten om aan
deel te nemen. Door een divers aanbod van oefeningen en spellen wil Podarwic met deze
kinderen bezig zijn en de kinderen laten zien hoe leuk balsport kan zijn!
Op zaterdag 14 en dinsdag 24 september gaan zij proefdraaien van 10:00-11:00 uur. Bij
voldoende interesse zetten zij het plan door in de maanden erna. Het Peuterbal gaat 2x
per maand plaatsvinden in sporthal de Maayenboogerd in Aalst. De vergoeding die
gevraagd wordt is €2 per kind per training.

Aanbod cursussen
De school krijgt af en toe aanbiedingen voor (type)cursussen.
We willen u deze niet onthouden en zullen deze doorsturen.
U kunt dan zelf bepalen of u er eventueel gebruik van wilt maken.

Aanmeldstroken
De ouders/verzorgers van ………………………………………………………………………
komen naar de informatieavond op 28 en/of 29 augustus.
Ik / wij kom(en) met :
0
0

1 persoon
2 personen

Woensdag 28 augustus
0
Groep 7a / 7b
0
Groep 6 / 7a
0
Groep 7b / 8

om:
om:
om:

19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Donderdag 29 augustus
0
Groep 1 / 2
0
Groep 3
0
Groep 4/5

om:
om:
om:

18.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Graag het ‘0’ van uw keuze aankruisen
*****
Aanmeldstrook gezinsfoto
Ik heb nog kind(eren) thuis en wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om op
maandag 2 september om 14.30 uur, een gezinsfoto te laten maken.
Naam :…..………………………………………………………………………………………

