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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Dag van de leraar
Afgelopen maandag 5 oktober was het de dag van de
leraar.
Dankjewel voor de mooie zonnebloem die de OV elke
leerkracht heeft aangeboden namens alle ouders en
leerlingen!
Behalve de dag van de leraar was het ook de verjaardag van juf Bernie. Juf Vera en juf Kim zijn haar thuis
gaan feliciteren en hebben haar namens het hele
team een mand vol cadeautjes aangeboden.
Veiligheid
De herfst hangt in de lucht. Regen, vallende bladeren
en wind, wat een verschil met twee weken geleden.
Nu de dagen weer korter worden blijft het in de ochtend ook wat langer donker. Een goed moment om
de fietsverlichting weer eens te controleren zodat iedereen goed zichtbaar is in het verkeer.
We merken dat veel leerlingen van onze school te
voet of met de fiets komen. Het is in de ochtend
daardoor best druk in de fietsenstalling aan de Diepe
Vaart. Het is belangrijk dat we er samen voor zorgen
dat de doorgang en de stoep naar de stalling vrij
blijft, zodat alle leerlingen veilig af kunnen slaan om
hun fiets te kunnen parkeren.
Wegbrengen en ophalen in coronatijd
Met het team hebben we het brengen/ophalen van
leerlingen in coronatijd geëvalueerd. We zijn tevreden met de manier waarop onze leerlingen zelf de
school in komen of, zoals aan de Gildestraat, naar de
leerkrachten wandelen op het plein. Vriendelijk verzoek om het ‘zwaaimoment’ dat na het afscheid nemen volgt kort te houden zodat daarna meteen weer
plaatsgemaakt kan worden voor een volgende ouder.
De laatste weken is het weer drukker aan de hekken,
dit zorgt voor situaties waarbij de 1,5 meter afstand
niet voldoende bewaard wordt.
Zeker in een tijd waarin het aantal besmettingen verder oplopen willen wij u vragen samen met ons extra
alert te zijn.

Vrijdag 9 oktober 2020

Leveren tafels en laatjes
Woensdag 14 oktober wordt het laatste deel van het
leerling-meubilair geleverd. We kijken ernaar uit om
de verstelbare hoge tafels in gebruik te nemen.
Aankondiging studiedag; via Teams
Maandag 26 oktober staat er een studiedag gepland.
De leerlingen zijn dan vrij.
Om deze dag veilig te laten verlopen zal het team
deze studiedag volgen via Teams. Op de agenda staat
o.a. een verbindingssessie en het bespreken van de
opbrengsten.
Tijdens deze verbindingssessie blikken we samen terug op de afgelopen weken waarin we met het hele
team aandacht hebben besteed aan het zichtbaar
maken van rekendoelen in de groep. Wat leverde dit
op? Wat werkt en wat juist niet? Welke vormen hebben we bedacht om dit visueel te maken voor onze
leerlingen? Wat betekent dit voor ons onderwijs?
Hoe gaan we verder?
Alternatieve kampweek groepen 8
Helaas hebben wij afgelopen vrijdag te horen gekregen dat we niet terecht kunnen op de kamplocatie
i.v.m. de aangescherpte richtlijnen. De groep is te
groot om daar met zijn allen te kunnen verblijven.
We hebben daarom de kampweek verzet naar eind
mei, in de hoop dat we dan alsnog kunnen gaan. Aankomende week zijn er door de leerkrachten van de
groepen 8 een aantal leuke activiteiten georganiseerd, waardoor we er toch nog een leuke alternatieve kampweek van kunnen maken.
Fietsen en stepjes
Helaas zijn er de afgelopen periode een paar stepjes
‘verdwenen’. Het parkeren van fietsen en stepjes in
de fietsenstalling is op eigen risico. Om de kans op
‘spontaan verdwijnen’ van fietsen en stepjes kleiner
te maken zal meneer Cor de poorten bij de fietsenstalling aan de Diepe Vaart onder schooltijd zo veel
als mogelijk dichtmaken.

Bericht van de Oudervereniging
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan
een nieuwe versie van onze statuten. Alles is inmiddels weer helemaal geactualiseerd, we zijn blij met
het resultaat waarmee we weer jaren vooruit kunnen. Binnenkort is onze jaarvergadering, waarbij we
deze nieuwe statuten formeel willen aannemen.
Vanaf dinsdag 13 oktober zijn de stukken daarom in
te zien bij onze administratief medewerkster
Antonet, maar u kunt ze ook opvragen bij onze secretaris via ov.stjozef@eenbes.nl.

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Zo 11 okt.: Einde Kinderboekenweek
Ma 12 okt.: Deze week voortgangsgesprekken
groepen 1 t/m 7
Ma 19 okt. t/m vr. 21 okt.: Herfstvakantie
Ma 26 okt.: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Di 27 okt.:
Deze week screening hoofdluis
OV-(jaar)vergadering
MR-vergadering

Onze jaarvergadering is dinsdag 27 oktober om 20:00
uur. Alle ouders zijn van harte welkom. Zou u zich wel
(uiterlijk 25 oktober) aan willen melden via ov.stjozef@eenbes.nl, zodat we voor een geschikte ruimte
en indeling kunnen zorgen of het eventueel online organiseren? Alvast bedankt!

Jarigen
Tot 29 oktober 2020
9 okt

Rinke

7B

10 okt

Jasper

7B

10 okt

Anaya

3C

12 okt

Lotte

0-1-2A

13 okt

Veerle

5A

13 okt

Emma

6B

15 okt

Jasper

5A

16 okt

Sarah

8A

20 okt

Sander

8A

21 okt

Anne

7A

22 okt

Juf Rachel

0-1-2B/4B

25 okt

IJfke

8B

25 okt

Juf Maria

0-1-2C

27 okt

Rens

4A

27 okt

Lara

0-1-2C

28 okt

Mike

6A

28 okt

Anouk

7B

Van harte gefeliciteerd!!!

WWW.DESDEMONADANCE.NL
Nieuw in Geldrop!
Musical les voor kids
elke dinsdagmiddag vanaf 6 jaar!
Doe jij mee met Minoes de musical?
Een proefles doen? dat kan!
Bel: 06-51034019 of info@desdemonadance.nl
Locatie: Gemeenschapschapshuis Zesgehuchten!

