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Bewegingsonderwijs TB en BB
Er is wat onduidelijkheid over de juiste momenten dat de TB- en BB-groep gaan gymmen. Dat is heel
begrijpelijk. Het begin van het schooljaar was wat druk met bijzondere activiteiten: Driedaagse schoolreis,
bezoeken aan De Witte Schuur.
Ook hebben we ervaren dat er op de maandagmiddag wat weinig tijd voor ons gereserveerd is, ook omdat
onze schooltijd eindigt om 14.45 uur. Daarnaast gaat een deel van de TB-kinderen ook nog mee met de
schoolzwemlessen, en zo ontstond een heel gepuzzel waar we maar moeilijk uit konden komen.
We hebben hier een oplossing voor gezocht. Met ingang van deze week gaan TB en BB gymmen op
woensdagochtend, in de Zeevaartschool. We doen dat, zoals de bedoeling was, “om-de-week”.
De groepen komen gewoon op school, en vertrekken dan met hun leerkracht om 8.35 uur naar de
gymzaal (is vlakbij, naast onze school). Zij hebben dan les tot 9.20 uur. Daarna komt, zoals gebruikelijk,
de MB-groep van onze school. De MB blijft gewoon elke week gymmen.
Komende woensdag, 10 oktober, gymt de TB.
We hopen daarmee weer een duidelijk rooster te kunnen oppakken. De vrijdagochtend-lessen blijven
ongewijzigd.
Wilt u er ook even goed op letten dat uw kind op de gymdagen de gymspullen mee heeft?
Overigens: binnen afzienbare tijd zal De Sprong gesloopt gaan worden, in het kader van de bouw van de
nieuwe ‘brede school binnenstad’. De gymlessen zullen dan anders verdeeld moeten worden, omdat er
nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn wat betreft de gymlocaties. Maar dit duurt nog even – mocht het
zover zijn, dan hoort u dat van ons.
INFORMATIE-AVOND
We willen u allen graag vertellen hoe wij in de klassen werken, en willen ook graag laten zien hoe wij de
lessen voor uw kind(eren) verzorgen. Dat willen we doen op een informatieavond voor alle groepen.
We organiseren deze informatieavond op donderdag 18 oktober a.s. We hebben een schema opgesteld
waarbij elke klas tweemaal te bezoeken is.
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.30 uur
20.30 – 21.00 uur

kleuterbouw (A+B) + tussenbouw + bovenbouw
kleuterbouw (A+B) + middenbouw
middenbouw + tussenbouw + bovenbouw

U hoeft zich niet in te schrijven – wij zijn blij met uw komst; u kunt ook zelf kiezen welke klas u op welk
moment wilt bezoeken.
Oudergesprekken
In de weken na de herfstvakantie vinden de eerste oudergesprekken plaats. Zoals vermeld in de
schoolgids, en ook zoals vorige jaren, willen we met alle ouders een gesprekje voeren over hun kind. Dit
gesprek is niet naar aanleiding van een verslag, maar gewoon om even kennis te maken in dit nieuwe
schooljaar.

Begin volgende week ontvangt u van ons een via de mail een overzicht, waarop data en tijdstippen van de
gesprekken staan vermeld.
Kerstviering 2018
Wij zijn ons ervan bewust, en werden er onlangs ook weer door ouders op gewezen, dat het tijdig
aankondigen van activiteiten het vragen om ouderhulp niet ons sterkste punt is. Op dit punt willen we
graag verbeteren en vragen daarom nu alvast jullie hulp voor de kerstviering.
Via de medezeggenschapsraad en de ouderklankbordgroep kwam ons ter ore dat er momenteel wat
onvrede bestaat over de kerstviering; te kort, niet genoeg kerstsfeer, voor ouders niet aantrekkelijk
genoeg … Er is dus vraag naar een verandering van de viering en hier zullen we met het team verder over
gaan brainstormen.
Aangezien er tussen het Sinterklaasfeest en de kerstviering maat twee schoolweken zitten, en er binnen
het programma weinig tijd is om een groot toneelstuk voor te bereiden met de kinderen, willen wij graag
een oproep doen op de ouders.
Bij deze dus de vraag wie van jullie het leuk zouden vinden om samen met andere ouders een kerstspel
voor te bereiden en uit te voeren op de viering van 20 december. Graag aanmelden vóór vrijdag 19
oktober bij Helmi.
Als we een aantal ouders verzameld hebben zullen we een bijeenkomst beleggen om nadere details te
bespreken.
Groeten van het team
Kinderboekenweek 2018
Vanaf 3 oktober jl is er ook op de Wegwijzer aandacht voor de Kinderboekenweek die duurt t/m 14
oktober 2018. De themahoek in de hal is aangepast en er zijn verschillende activiteiten in de klas. Vraag
er eens naar bij u kind(eren). ‘Vriendschap’ staat dit jaar centraal.
Ook is er een leuke actie gaande van Bruna speciaal voor scholen: Sparen voor je schoolbieb!
Agenda oktober 2018
TB - MB
MB-TB-BB
MB
BB - MB
allen (om beurten)
ouders
allen
MB en deel TB

gymmen in Zeevaartschool
gymmen in de Sprong
inloopochtend
gymmen in Zeevaartschool
informatieavond
aanmelden kerstviering
herfstvakantie
zwemdag

woensdag 10 oktober om 9.35 uur
vrijdag 12 oktober (wisselende tijden)
dinsdag 16 oktober 8.30 – 9.00 uur
woensdag 17 oktober om 9.35 uur
donderdag 18 oktober 19.30 – 21.00 uur
uiterlijk 19 oktober
22 t/m 26 oktober
maandag 28 oktober

