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START LEERLINGENRAAD
Vandaag is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar
geweest. De raad bestaat dit schooljaar uit: Adam en
Annelore uit groep 5, Tess en Emma uit 6, Olivier en Wies uit
gr. 7 en Vince en Elise uit 8. We hebben vandaag kennis
gemaakt en verwachtingen uitgesproken over het komende
jaar. Elke 2 weken vergaderen we op vrijdag van 15.00 tot
15.15 uur in de personeelsruimte.
Ons eerste onderwerp is de markt organiseren, die de
leerlingenraad van vorig schooljaar voorgesteld heeft.
Deze zal op een andere dag plaatsvinden dan oorspronkelijk
de bedoeling was. Wanneer? Dat gaan we met elkaar
bespreken.
We hebben er veel zin in en veel hulp nodig!
We houden u op de hoogte.

MAD SCIENCE
Er zijn 21 leerlingen aangemeld voor het na-schools aanbod
van Mad Science. We wensen de kinderen heel veel plezier de komende maandagen na
schooltijd. Onder leiding van de professoren gaan de kinderen een uur lang allerlei interessante
proefjes doen, waar ze heel veel van leren op het gebied van natuur en wetenschap. Veel plezier
allemaal!
WELKOMSTGESPREKKEN
Volgende week houden alle leerkrachten welkomstgesprekken met u. Deze zijn bedoeld om elkaar
en uw kind beter te leren kennen, verwachtingen af te stemmen en afspraken te maken over
gezamenlijk optrekken. Deze gesprekken zijn het begin van een relatie tussen u als ouder en ons
als school, voor dit schooljaar. Hoe beter deze relatie hoe beter
uw kind zich zal ontwikkelen. Daarom nodigen we iedereen van
harte uit op de uitnodiging in te gaan. Mocht u echt niet kunnen op
de middagen of avonden die de leerkracht(-en) van uw kind
gereserveerd heeft(hebben), loopt u dan binnen voor een andere
afspraak. Mocht u met de directeur van gedachten willen wisselen
over zaken die op school spelen, dan kan dat ook. Juf Anja is elke
avond aanwezig. Graag tot dan!
HOOFDLUIS
De school is enorm blij met het aantal enthousiaste ouders dat
kwam helpen met de hoofdluiscontrole. Graag zien we hen allen
weer na de volgende vakantie. Enorm bedankt allemaal!
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PLEIN
We zijn zo blij dat opa Koos het onderhoud van ons plein verzorgt
en gaan ervan uit dat goed voorbeeld doet volgen. De kinderen uit
groep 1/2 hebben zorgvuldig gekeken hoe het moet.
TIJDSCHRIFTEN
Aan het begin van het schooljaar delen we de ons toegezonden
proefexemplaren van (educatieve) tijdschriften uit. Voor de verschillende
leeftijdsgroepen is er een aanbod. U kunt hier vrijblijvend kennis van
nemen en beslissen of u hiervan gebruik wilt maken. Bijzonder is dat er dit
jaar in heel Nederland 3

gouden tickets in de tijdschriften verborgen

zitten! Voor de winnende school is er een bon ter waarde van € 1000,- aan
materiaal naar keuze van Heutink schoolleverancier. Voor de winnende
klas is er een superleuke workshop van Mad Science. En de winnende
leerling ontvangt een super deluxe jaarabonnement op een van de
tijdschriften. Wie weet is er een gelukkige vinder bij ons op school!
Als uw kind een gouden ticket vindt bij het doorlezen van de tijdschriften, meld dit dan bij de leerkracht van
uw kind en maak een vrolijke foto van uw kind mèt het winnende gouden ticket.

NIET VERGETEN!!
De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage die deze week is uitgedeeld, graag invullen en
inleveren op school. Daarmee betalen we allerlei bijzondere activiteiten voor uw kind.
Op woensdag 12 sept. a.s. is de school gesloten. De leerkrachten staken voor betere
arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk. Kibeo kinderopvang en BSO in de Merwedestraat biedt
extra opvang aan. Mocht het u niet lukken voor opvang te zorgen, neemt u dan contact op met juf
Anja.
Op dinsdag 18 sept. a.s. is het studiedag. Ook dan zijn de kinderen vrij. Op die dag zal het team
2 onderwerpen bespreken en onderzoeken. Op het ochtendprogramma staat het continu
verbeteren van vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt om goed les te kunnen geven.
‘s Middags gaan we aan de slag met de aandachts- en verbeterpunten, die we vorig jaar in 3
middagen teamscholing hebben geleerd op het gebied van Begrijpend lezen. Deze punten worden
opgenomen en geborgd in ons onderwijsprogramma.
Woensdag 19 sept. a.s. is het meespeelochtend in groep 1/2 voor alle peuters uit Maasdam.
Op zaterdag 22 sept. a.s. wordt het 100-jarig bestaan van het Hoeksch Lyceum gevierd. Ook
(oud-) ouders en leerlingen zijn daarbij vanaf 14.00 uur van harte uitgenodigd.
Op dinsdagavond 16 okt. a.s. komt Marald Mens een lezing geven voor ouders en leerkrachten
over Het kinderbrein. Marald Mens is neuropsycholoog en onderwijsprofessional. Hij is ook onze
consult leerlingbegeleiding en adviseert, traint, coacht en traint professionals in het onderwijs.
Deze ouderavond staat abusievelijk niet in de jaarkalender maar is zeker de moeite waard!
Als de techniek meewerkt is de school vanaf heden weer bereikbaar onder het bekende
telefoonnummer: 078-6761445.

