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NIEUWBOUW
Zoals u allemaal heeft kunnen zien zijn de werkzaamheden
voor de nieuwbouw gestart! De bouw is gegund aan
Bouwbedrijf Tempel Bouw uit Schiedam ism Van Brakel
Bouw, een lokale aannemer uit de Hoeksche Waard. Deze
en volgende week zijn de graafmachines bezig om het terrein
klaar te maken voor de heistelling. Omwonenden zijn
bijgepraat en er zijn afspraken gemaakt over de
verkeersstromen ivm de veiligheid van onze kinderen en
anderen. De planning is om op ma. 30 sept. te starten met de
heiwerkzaamheden. Dat kan ook dinsdag 1 okt. worden.
Maandag a.s. krijgen we daar zekerheid over. Het plan voor
de feestelijkheden rondom de eerste paal deel ik vast met u.
Op ma. middag 30 sept. of di. middag 1 okt. om 14.30 uur
nodig ik u allen uit om samen met ons, de kinderen, het team
en genodigden waaronder de wethouder, aanwezig te zijn bij
het slaan van de symbolische eerste paal. Laten we deze
‘feestelijke’ paal noemen, want wellicht is het niet de eerste;-)
Deze paal zal beschilderd worden door de leerlingenraad.
Onder leiding van de leerkrachten lopen alle leerlingen in
optocht van Fazant 5 naar Fazant 1. Het is de bedoeling dat
iedereen achter de hekken plaatsneemt, de kinderen met de
leerkrachten direct aan het hek en andere belangstellenden
daarachter. Vervolgens zal de wethouder samen met de
jongste en de oudste leerling van de school plaats nemen in
de heimachine om de eerste klap te geven. We tellen met zijn allen af. Om 15.00 uur is de kick off
van de Nieuwbouw afgerond en kunt u uw kind mee naar huis nemen. We hebben er zo’n zin in!
VEILIGHEID
Met de werkvoorbereider zijn tijdsloten afgesproken waarop er geen zwaar verkeer zal zijn in de
nabijheid van het bouwterrein. Dat zijn de tijden waarop uw zoon of dochter naar school komt of
naar huis gaat. Te weten: tussen 8.00-8.30, 12.00-13.00 en 15.00-15.30 uur. Mocht u merken dat
daarvan af wordt geweken, wilt u dat z.s.m. melden bij mij, zodat ik direct actie kan ondernemen om
de veiligheid van de kinderen en u te waarborgen.
In overleg met gemeente en aannemer is afgesproken dat de leerlingen en ouders die te voet naar
school komen over de stoep worden omgeleid. Deze omleiding wordt middels signalering
aangegeven. Houdt u daar de komende periode aub rekening mee en let u erop dat uw kind de
omleiding volgt. Graag horen wij van u of de omleiding en signalering werkt. Zo niet dan nemen we
onmiddellijk contact op met de projectleider en gemeente om zaken aan te passen zodat het wel
veilig is.
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SCHOOLBRENGWEEK
De kinderen en u hebben voor een succesvolle schoolbrengweek gezorgd. We
zijn erg blij met iedereen die bewust een gezond vervoermiddel heeft gebruikt.
Uit de gegevens blijkt dat we boven het landelijk gemiddelde per groep uit
kwamen. Gemiddeld kwam ongeveer 70 % van de leerlingen per groep met
‘gezond’ vervoer. We zijn trots op ouders en leerlingen. Natuurlijk hopen we dat
er ook besef van urgentie is ontstaan en dat vaker voor gezond vervoer gekozen
wordt door u en uw kind, zodat dat de gewoonte wordt.

INDIËHERDENKING
Ook dit jaar was groep 8 aanwezig bij de Indië herdenking in
Puttershoek. In de week voorafgaand aan de herdenking
komen veteranen hun verhalen delen met de leerlingen. Dat
maakt veel indruk op de kinderen. We hechten er veel belang
aan dat hun verhalen gehoord worden, opdat kinderen die
opgroeien in vrede dit nooit als vanzelfsprekend ervaren
maar weten wat de prijs van vrijheid is. Dit jaar is er ook een
krans gelegd door school. Vijf leerlingen hebben een gedicht
voorgedragen. Hieronder vindt u er één: Respect
De oorlog was lang,
maar nu is het voorbij.
Ik heb respect
voor mensen die hebben gevochten.
Die hun leven waagden,
voor een betere toekomst.
Daarom herdenken we de mensen,
die het niet overleefd hebben.
Voor altijd. Fenna
KORFBALCLINIC EN KORFBALTOERNOOI
De korfbalclinics gegeven door een Peter en Anita van Oranje/Zwart de Hoeksche waren erg
succesvol. Uw zoon of dochter heeft een brief meegekregen waarmee ze zich kunnen opgeven voor
het ‘school’ korfbaltoernooi op woensdagmiddag 2 okt. a.s. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf
groepjes maken met een ouder als begeleider. We wensen iedereen veel plezier met het maken van
de groepjes en het kiezen van de begeleiding en natuurlijk succes tijdens het toernooi. Let op:
opgave kan tot uiterlijk wo. 25 sept. a.s. door het strookje in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
KINDERPOSTZEGELACTIE
Woensdag 25 sept. a.s zijn de leerlingen van groep 7 en 8 om 12.00 uur vrij, zodat zij
kinderpostzegels kunnen gaan verlopen. Succes jongens en meisjes.
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AFVALREDDERS
Dit schooljaar werken we toe naar het predicaat ‘afvalvrije school’. Dat doen we dmv het project
Afvalredders van RAD Hoeksche Waard. Onder leiding van professor Lamoraal gaan we aan de
slag om zoveel mogelijk afval te redden. In alle groepen is het onderwerp geïntroduceerd, o.a. door
de introductievideo te bekijken. Inmiddels zijn er per groep 2 redders gekozen die op do. 3 okt. a.s.
samen met juf Anja en prof. Lamoraal gaan bespreken wat afval redden betekent voor ons gedrag
ten opzichte van afval en afvalstromen. En wat er nodig is om dat te optimaliseren. Zo zijn er nog
een aantal bijeenkomsten en wordt uiteraard ook uw hulp nog gevraagd.
U weet dat wij al afval redden door onze inzameling van: kleding (3 okt. wordt de container weer
geleegd!), batterijen (via de bak in de gang) én doppen (ook via de bak in de gang). Hoe meer we
inzamelen hoe meer geld we genereren voor de school of een ander goed doel. Dank voor uw
aandacht hiervoor en ik houd u op de hoogte van het project.
MEEDOENREGELING HOEKSCHE WAARD
Wilt uw kind lid worden van een sportclub, op muziekles of naar de toneelschool? Met een
schoolreisje mee? Of een nieuwe fiets, smartphone of computer? Dat zijn de extraatjes waar vaak
het eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Vraag daarom een bijdrage via de
Meedoenregeling aan en ontvang extra geld zodat uw kind kan meedoen met activiteiten. Meer
informatie en hoe u een bijdrage kunt aanvragen vindt u op de website van de gemeente Hoeksche
Waard onder ‘meedoenregeling’. U kunt ook navraag doen op school.
BOEKENMARKT
Wo. mid. 25 sept. houden we de jaarlijkse boekenmarkt ism
De Giraf uit Dordrecht. U kunt snuffelen én boeken kopen
tussen 13.00-16.00 uur in de teamkamer. In de bijlage vindt u
de aankondiging. We zouden het erg leuk vinden u allen te
zien om met uw aanwezigheid het leesplezier van onze
leerlingen te stimuleren.
AGENDA
ma. mid. 30 sept./di.mid. 1 okt. Feestelijk paal slaan!
wo. 2 okt. Opening kinderboekenweek op het plein.
do. 10 okt. Café GEZIeN, aanvang 19.30 uur, deze keer in
Open Hof te Oud Beijerland.
do. mid. 17 okt. 15.00-16.00
Schoolbrede afsluiting 1e Alles-in-1 project voor iedereen die
belangstelling heeft te komen kijken naar wat de kinderen
geleerd en gemaakt hebben. De kinderen geven uitleg in hun
eigen groep, u bent van harte welkom ook bij andere groepen
een kijkje te nemen.

