Maandjournaal nr. 2
schooljaar 2018-2019
maand: oktober

BBQ
Op 15 september organiseerde de
ouderraad een barbecue voor alle
leerlingen, ouders en personeel van deze
school. Het weer werkte gelukkig goed
mee, waardoor iedereen heerlijk buiten
kon genieten van de gezelligheid. Voor de
leerlingen stonden er twee springkussens,
waar ook goed gebruik van werd gemaakt.
Voor ouders een fijne bijeenkomst om
elkaar eens weer te spreken na de
zomervakantie. Het was een geslaagde
barbecue, waarvoor wij de ouderraad
hartelijk willen bedanken!

Schoolfruit
Dit schooljaar hebben wij onze school
aangemeld voor het EU-schoolfruit- en
groenteprogramma 2018-2019. Afgelopen
maandag ontvingen wij het goede bericht
dat we zijn ingeloot! Dit betekent dat onze
leerlingen vanaf week 46 t/m week 16
(2019) drie keer per week groente of fruit
krijgen aangeboden. Vanaf week 46 zullen
wij zelf (tijdelijk) stoppen met het
aanbieden van fruit. Wanneer week 16 in
de buurt is, zullen we met u communiceren
hoe en wanneer we dit verder zullen
oppakken. Wekelijks wordt u geïnformeerd
over welke groentes/fruit er die week
daarop worden aangeboden. Wanneer uw
kind iets niet lust, adviseren wij u zelf fruit
mee te geven die dag.

Werkdrukverlaging
Iedere basisschool heeft extra gelden
gekregen die ingezet moeten worden
ter vermindering van de werkdruk van
leerkrachten. Het team heeft met
elkaar besloten dat we eens per week
een extra leerkracht willen inzetten,
waardoor de groepsleerkracht
uitgeroosterd kan worden om bv. met
de intern begeleidster te
spreken/bijhouden
groepsadministratie/….
Juf Laura van Rhee is iedere
maandagochtend tot aan de
kerstvakantie in verschillende groepen
aanwezig.

Schema OUD PAPIER
Samen met dit maandjournaal,
ontvangt u tevens het schema “Oud
papier”.
Van de opbrengst hiervan, worden
allerlei extraatjes voor de leerlingen
bekostigd. Daarom zijn wij ook zeer blij
met alle handen die ons hierbij willen
helpen.
In de bijlage kunt u daar meer
informatie over vinden, alvast hartelijk
bedankt uw hulp!

1

Verjaardagstasje
Het komt nog wel eens voor, ouders die
helaas geen verjaardagscadeau (-traktatie/taart) kunnen betalen voor hun jarige
zoon/dochter. Wij vinden dat alle kinderen
een verjaardagscadeautje verdienen! Kent
u iemand die in een dergelijke situatie
verkeert? U kunt dit gezin dan aanmelden
voor het “Verjaardagstasje”. Voor meer
informatie, (of voor aanmelden), kom
gerust even binnen.

Aanvullingen schoolkalender
 Vrijdag 08 maart: rapport mee
 Week van 11 maart: rapportgesprekken
 Vrijdag 24 mei: zomertheater
groep 1-2-3
 Dinsdag 9 juli: musical groep 6-7-8/
afscheid groep 8

Leerlingenaantal
Wij vinden het plezierig om te weten welke
jongere broertjes/zusjes wij de komende
tijd op onze school mogen verwachten.
Wanneer u dit aan ons doorgeeft, ontvangt
u van ons een aanmeldformulier (via de
mail kan ook, dan kunt u zich aanmelden
via het mailadres: directie@obsbaalder.nl).
Alvast hartelijk dank!

Agenda:
Oktober
 3: start Kinderboekenweek
 19: Herfsttheater groep 4-5
Einde Kinderboekenweek
 22 t/m 26: Herfstvakantie
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