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Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober gaat de kinderboekenweek van start. Het thema van dit jaar is ‘Reis mee!’ We gaan op
school activiteiten doen die met dit thema te maken hebben. We praten natuurlijk over de prijswinnaars die de
gouden of zilveren griffels hebben gewonnen. Ook staat ons een lekkere afsluiting te wachten!
In alle boekhandels zijn in deze kinderboekenweek veel leuke kinderboeken verkrijgbaar, waarbij u een boek
cadeau krijgt; het kinderboekenweekgeschenk. De kinderboekenweek duurt t/m 13 oktober. Als u wat meer wilt
weten over de kinderboekenweek, kijk dan op de site www.kinderboekenweek.nl.

Studiemiddag
Maandagmiddag 30 september zijn alle kinderen vrij; de juffen en meester hebben een studiemiddag. Deze studiemiddag staat in het teken van wereldoriëntatie. We gaan kijken op
andere scholen in de buurt hoe zij lesgeven in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur/techniek.
Kindertoneel
Groep 8 bereidt zich voor op hun allerlaatste kindertoneel. Ze gaan terug in de tijd, laten nog een keer al hun
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talenten zien en horen en starten eigenlijk hier al hun afscheidstournee. Dit wilt u niet missen!
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8 gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. De opbrengst is bedoeld voor kinderen die het minder goed hebben dan onze kinderen. Met dit geld kunnen ze een betere toekomst tegemoet
gaan. Voor kinderen, door kinderen. De actie duurt t/m 2 oktober.
Toestemmingsformulieren AVG
Vorig schooljaar hebben we alle ouders gevraagd om het zgn. AVG-formulier in te vullen. Hierop kunt u aangeven
hoe we als school moeten omgaan met de foto’s van uw kind(-eren). Mogen ze bijvoorbeeld gebruikt worden op
onze website? Of heeft u liever alleen de foto’s op het besloten deel van de website/schoolapp?
Omdat sommige ouders gedurende het schooljaar hebben ontdekt wat hun keuze tot gevolgen heeft, hebben we
gemeend nogmaals alle ouders om hun toestemming te vragen. Nog een andere reden om het formulier weer
mee te geven is dat niet alle ouders het destijds hadden ingevuld en sommige ouders helemaal nog niet dit formulier van ons hebben ontvangen.
Volgende week zullen de kinderen het formulier meekrijgen en we willen u verzoeken het dan zo snel mogelijk
weer in te leveren bij de leerkrachten.
MR
Eén van de ouders gaat de medezeggenschapsraad verlaten. We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste ouder die mee wil praten over school op beleidsniveau. Bent u geïnteresseerd, laat dit dan weten aan Agnes Hoving
via hovinghilbrands@gmail.com. Ook kan zij informatie geven over het werk van de MR.

Foto’s nemen in de groep
We willen u erop wijzen dat foto’s die genomen worden in de groep (bijvoorbeeld van een viering van de verjaardag van uw kind) niet zomaar op facebook geplaatst mogen worden. Op de foto kunnen namelijk kinderen
staan, waarvan aan school geen toestemming is verleend voor het plaatsen van hun foto’s in de sociale media.

Schoolapp
De foto’s die worden geplaatst in de schoolapp kunnen worden gedownload. Wacht u hier niet te
lang mee, want na een tijdje worden er nieuwe foto’s geplaatst, waardoor andere foto’s weer
verdwijnen. Dus ziet u een leuk foto van uw kind, haal hem er meteen af!

Dinsdag 1 oktober gaat groep 5-6 naar de Veldhoeve in Orvelte om deel te nemen aan de bodemdierendag van
het IVN (Instituut Voor Natuureducatie). ‘s Avonds zullen er beelden te zien zijn op RTV Drenthe.

Parkeren bij de sporthal
De gemeente heeft in de vakantie ervoor gezorgd dat weer duidelijk zichtbaar is waar je wel en niet mag parkeren. We willen daarom iedereen vragen NIET op de kruizen te parkeren, maar netjes in de vakken. Ook al staat u
heel kort op de parkeerplaats, om alleen maar uw kinderen uit te zetten. We willen er samen graag voor zorgen
dat het veilig blijft voor alle kinderen om de weg over te steken en goed op school aan te komen.

Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de
nieuwsbrief staat de namen vermelden.
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