
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO  nr. 2       donderdag 20 september  2018 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Wo 26 sept:  Studiedag voor de leerlingen van   

                      de groepen 1-2-3-4 

Ma 1 okt:  Start van de Kinderboekenweek 

Wo 3 okt: Techniekfabriek voor groep 6-7-8 

Wo 10 okt:  Techniekfabriek voor groep 3-4-5 

Wo 10 okt:  Vergadering van de   

                    Oudercommissie 

 

 

 

Verjaardagen  

22 sept:  Eden vd Heiligenberg 

27 okt:  Chanella Bosch 

27 okt:  Rijk Zöllner 

 

Koffieochtend 

Vanmorgen waren vijf ouders aanwezig tijdens 

onze koffieochtend. Het belangrijkste onderwerp 

was het pesten op scholen. In verband met de 

Week van het Pesten is hier nu veel aandacht 

voor, o.a. op de televisie. Wij waren vooral blij 

dat er op onze school een fijne sfeer is en vrijwel 

geen pestgedrag.  

Onze methode voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling, de Kanjertraining, speelt hierbij een 

grote rol. De leerkrachten geven wekelijks een 

les uit deze methode en de leerlingen leren hier 

veel van. 

 

De volgende koffieochtend is op dinsdag  

20 november gepland. U bent van harte 

welkom. 

 

Social Schools 

De leerkrachten sturen regelmatig berichtjes en 

foto’s over klassenactiviteiten via de  

Social Schools-app naar ouders. 

Als u de app nog niet heeft geïnstalleerd op uw 

telefoon of de app werkt niet goed, kunt u hulp 

vragen aan Samantha. 

Zij is aanwezig op woensdag en donderdag en 

onze deskundige op dit gebied. 

 

Trekkar 

De opa van Thijmen en Jesse kan heel goed 

lassen en heeft onze trekkar gerepareerd. Daar 

zijn we erg blij mee.  

Namens alle leerlingen: Dank u wel! 

 

Ontruimingsoefeningen 

De afgelopen twee weken hebben we twee 

ontruimingsoefeningen georganiseerd. 

Onze eerste ontruimingsoefening was ingepland. 

De leerkrachten kunnen de leerlingen dan van 

te voren uitleg geven over het brandalarm, de 

route die ze  moeten lopen om snel het 

schoolgebouw te verlaten en de verzamelplek.  

Vandaag was de tweede, ongeplande 

ontruimingsoefening. Nu kijken we of zowel de 

leerkrachten als de leerlingen weten wat ze 

moeten doen als er brand uitbreekt op school. 

Beide oefeningen zijn goed verlopen en 

iedereen weet nu wat te doen als het 

brandalarm gaat. 



 

 

Hulpouderformulier 

Wat fijn dat er al zo veel ouders hun naam 

hebben geschreven bij activiteiten op ons 

hulpouderformulier. 

Voor het meefietsen naar de Techniekfabriek 

met groep 6-7-8 op 3 oktober en het meerijden 

naar de Techniekfabriek met groep 3-4-5 zijn al 

voldoende ouders. 

Voor het helpen bij de ateliers op vrijdag 

9 november en vrijdag 16 november kunnen we 

nog een paar ouders gebruiken. 

Het hulpouderformulier hangt in de hal van de 

school, naast de teamkamer. 

 

Jumbo  Sparen-voor-je-school 

Van woensdag 3 oktober tot en met dinsdag  

20 november doen we mee met de actie 

Sparen voor je School. Iedereen die 

boodschappen doet bij de Jumbo op Het Rond 

in Houten ontvangt bij iedere € 10,- een 

schoolpunt op de kassabon. Voor deze punten 

kunnen we bij onze eigen schoolleverancier 

schoolmaterialen kopen. 

De kassabon kunt u doneren in de display van 

onze school in de Jumbo-winkel of u kunt de 

kassabon doneren in de display die in de hal 

van de school staat. 

Na afloop van de actie tellen we alle punten bij 

elkaar op en weten we voor welk bedrag we 

schoolmateriaal kunnen aanschaffen. 

We hopen dat jullie allemaal mee willen sparen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief Bestuurder-directeur 

In de bijlage vindt u een brief van Rob Boerman, 

de bestuurder-directeur van onze 

scholenstichting Fectio, over de stakingen in het 

basisonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig nieuws 

 

Carnaval  

Graag vragen wij uw aandacht voor het 

volgende.  

Carnavalsvereniging De Laetste Stuyver is alweer 

druk bezig om het carnavalsseizoen van 2018-

2019 vorm te geven. Uiteraard kan ook dit keer 

een jeugdraad en een groep dansmariekes niet 

ontbreken! Vandaar dat wij deze oproep doen.  

Let op: dit jaar willen we de jeugdraad en 

dansmariekes betrekken bij de prinsverkiezing 

op zondag 11 november! 

Kinderen vanaf 10 jaar tot en met 14 jaar (groep 

7/8) willen wij uitnodigen om zich aan te melden 

voor de jeugdraad of om zich aan te melden als 

dansmarieke. De dansmariekes zullen ook dit 

keer weer een dansje instuderen. En daar zal 

natuurlijk ook weer voor geoefend worden. 

Waar en wanneer dit allemaal gaat gebeuren, 

dat laten wij natuurlijk zo snel mogelijk weten. 

Maar ook zal er dit keer weer een jeugdprins en 

hoofd dansmarieke worden gekozen. 

Mochten er kinderen op uw basisschool zitten 

die graag mee willen doen, dan kunnen zij zich 

tot uiterlijk 30 september aanmelden. Dit doen zij 

door (via hun ouders) een e-mail te sturen naar 

laetstestuyver@hotmail.com. 

In de aanmelding graag een duidelijk 

vermelding van: 

Naam en achternaam 

Jeugdraad of dansmarieke 

Leeftijd en groep 

Woonadres 

Namen van de ouders 

Contactgegevens van de ouders 

(telefoonnummer en e-mailadres) 

Wij hopen dat wij met deze oproep en met uw 

hulp weer een enthousiaste groep kinderen 

bereidt te vinden om een plekje in de  

jeugdraad of bij de dansmariekes in te nemen. 

Bij te veel aanmeldingen zal het bestuur een 

keuze maken uit de groep. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Carnavalsvereniging  

De Laetste Stuyver 
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