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VERSLAG LEERLINGENRAAD
25 September had de leerlingenraad de eerste vergadering
van dit jaar. De leerlingenraad bestaat uit 10 leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8 en 2 juffen, namelijk: de leerlingen: Ties,
Amich, Noah, Valentijn, Jorda, Daan, Isabel, Theo, Leander,
Tessa en de juffen: Hester en Iris van der Bie.
Je vraagt je vast af wat we hebben gedaan? Nou dit hebben
we gedaan:
- We hebben de taken verdeeld.
- We hebben een groepsfoto gemaakt.
- En we hebben de ideeën besproken over het filmpje over
de leerlingenraad.
Ik vind het heel leuk om in de leerlingenraad te zitten!
De volgende leerlingenraad is op 9 oktober.
Groeten,
Leander groep 6D

SCHOOLFRUIT
Wij hebben ons ingeschreven op een Europees programma “School fruit en
groente”. Vorige week kregen we te horen dat we hieraan mee mogen doen!
Van 13 november t/m 20 april krijgen de kinderen op school drie stuks groente
en fruit per leerling per week. Ook zijn er lessen over groente, fruit en
gezonde voeding.
We gaan meteen op zoek naar een aantal ouders die ons die 20 weken willen
helpen met uittellen en verdelen over de groepen. We weten nog niet precies
wat de aanlever dag gaat worden, maar we denken maandag of dinsdag. Lijkt
het u wat om hiermee te helpen, laat ons dat dan even weten.
Alvast bedankt.

Agenda
Dag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober

Vergadering leerlingenraad
OLV, zie artikel in deze nieuwsbrief
Klusavond
Nieuwsbrief 7 komt uit.
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JAARVERGADERING OUDERRAAD
Op woensdag 10 oktober is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Oudervereniging. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de opkomst vanuit u als ouders erg laag is,
doorgaans is de opkomst 1 ouder (naast de leden van OR en de MR en de leerkrachten die aanwezig zijn).
Nu vinden wij het jammer dat de opkomst zo laag is, maar anderzijds kunnen we het ook opvatten als dat u
tevreden bent met wat wij als OR doen en geen opmerkingen heeft over hoe wij onze taak uitvoeren en de
bijbehorende financiën. We beschouwen het dus maar als een compliment!
Voor ons als vrijwilligers kost de voorbereiding van de vergadering tijd die we liever besteden aan de
voorbereiding van de activiteiten. We hebben ons dus verdiept in de mogelijkheden om de ALV anders
vorm te geven. Dit kan, maar dan is er een statutenwijziging nodig en hier moet over gestemd worden.
Tijdens de komende ALV zal er dus gestemd worden over het afschaffen van de jaarlijkse ALV en daarvoor
in de plaats publiceren we de stukken op de website en zullen deze via DigiDUIF verspreid worden. Voor
vraagstukken waarvoor een stemming nodig is (bijvoorbeeld aanpassen ouderbijdrage) kunnen we dan een
bijzondere vergadering bijeenroepen.
Om voor u het bijwonen van de ALV wat minder tijdrovend te
maken (normaal is de vergadering om 20.00 uur als u net
lekker wilt gaan zitten met een kopje koffie) verplaatsen we de
vergadering naar de ochtend.
U bent van harte welkom op woensdag 10 oktober om 8.30
uur in de aula. De koffie met een koekje staat dan klaar. We
zullen het kort houden zodat u om 9 uur weer op pad kunt
naar de sport, winkel of andere bezigheid.
We zien u graag!
Marieke Obbens-Kunz
Voorzitter Ouderraad

EXTRA KLUSAVOND
Volgende week donderdag 11 oktober houden we een extra klusavond. Dit
om een aantal kussen af te maken die vorige keer zijn blijven liggen of die
toen niet helemaal klaar waren.
We beginnen om 19.00 uur.
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Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:
5 oktober 2018

1/2B

Bram Mooijman

7 oktober 2018

3A

Jasmin Khuu

7 oktober 2018

4B

Luciano Goedhardt

7 oktober 2018

7A

Luuk de Graaf

8 oktober 2018

8A

Dinya van der Drift

9 oktober 2018

5A

Yenna Nederpel

10 oktober 2018

4A

Luc Hohage

10 oktober 2018

4B

Noah Straver

11 oktober 2018

1/2A

Naomi Beugelsdijk

11 oktober 2018

1/2D

Wassim El Galgamony

11 oktober 2018

4C

Benjamin Idzenga

11 oktober 2018

8A

Brian Zuiderwijk

12 oktober 2018

1/2D

12 oktober 2018

7A

Nieuwe leerlingen
Sinds het verschijnen van de
vorige
nieuwsbrieven hebben we op
school mogen verwelkomen:
Kiki Hendriksen
Mink van der Hulst

Julia Paas

Taliby Sherif
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DIERENDAG 2018

HONDENBEZOEK
4 oktober, dierendag! In groep 8b mochten de huisdieren
gezellig mee naar school! Superleuk natuurlijk.
Maar niet te lang, dat is ook niet prettig voor de dieren.
We hadden bezoek van 3 dieren; 1 daarvan was Yoda.
Yoda is een lieve hond en is 2 jaar oud. Hij houdt van slapen,
eten en spelen. Hij liep lekker los rond door de klas,
terwijl wij lekker aan het lezen waren.
Het leukste vond hij de badeend (er ligt een badeend in de klas).
Hij dacht dat het voor hem bedoeld was.
Na een kwartier vertrok hij weer.
Het was superleuk!
Jill Hohage, groep 8b
EEN BEESTENBOEL
In de ochtend was er een hond Blas.
Hij rende naar de prullenbak en pakte een cup cake en stak het in z’n
mond.
Gelukkig liet hij hem los.
Het was echt een beestenboel.
Ties Goemans
SCHILDPAD OP BEZOEK
Het is dierendag!
Je verwent je dier, dus van juf Sanne mochten we
onze dier mee nemen. Als je er eentje
hebt natuurlijk. Dus Jill en Ties namen onze dier mee en
ik nam mijn schildpad mee. Superleuk natuurlijk
Jill nam haar hond Yoda mee en Ties zijn hond Blas.
Aidanas Patitucci
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