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Agenda
3 oktober: Start
Kinderboekenweek

Van de directie
De Kinderboekenweek is geopend! Was u er niet dan hopen we u
door deze foto’s een kleine impressie te geven.

10 oktober:
drempelonderzoek
groep 8
17 oktober:
Studiedag
Alle kinderen zijn
vrij
18 oktober:
Kijk avond met kind
19.00 – 20.00 uur
22 oktober tot en
met 26 oktober:
Herfstvakantie
8 november
Informatieavond
groep 7 en 8

We zijn weer ingeloot om deel te nemen aan het Schoolfruit programma. Drie dagen in de week
zullen alle kinderen vanuit dit programma gratis fruit ontvangen op school. De eerste levering
staat gepland voor week 46. Op welke dagen de kinderen schoolfruit krijgen hoort u later van
ons.
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Ondanks dat wij ouders vaak alert proberen te maken op de
verkeersveiligheid rondom school hebben wij een klacht vanuit de
buurt ontvangen.
Graag willen wij u er weer op alert maken dat het enkel toegestaan is
om in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Liever zien wij nog
dat de kinderen uitstappen op het marktplein en het laatste stukje met
of zonder ouder, lopen naar school. U kunt de veilige
oversteekplaatsen herkennen door de ‘School op Seef’ tegels die
geplaatst zijn.
Vormingsonderwijs
Inmiddels zijn naast de Humanistisch en Protestantse lessen ook de Islamitische lessen gestart.
Iedere dinsdag krijgen de leerlingen die zich hiervoor ingeschreven hebben les van juf Ayten.
Juf Ayten stelt zich graag voor.
Hallo allemaal,
Ik ben Ayten en geef sinds kort de IGVO-lessen. Op dit moment zijn wij samen met de kinderen bezig met het thema
‘Bij mij thuis’. Het is een mooi thema waar de kinderen veel eigen inbreng kunnen geven. Mijn motto is ook altijd;
iedereen is anders en dat is maar goed ook! Ik heb er erg veel zin in en vooral ook de dialooglessen. Ik sta er heel
erg achter om van elkaar te leren en daarnaast ook ervaringen uit te wisselen. Ik ben blij dat wij dit samen met de
school en mijn collega’s mogen vormgeven.
Met vriendelijke groet,
Ayten Kaymakci

Vanuit de overblijf:

 Het team van overblijfkrachten dat met ingang van dit
schooljaar voor uw kind/kinderen tijdens de overblijf
zorgt.
We eten en spelen gezellig en respectvol met elkaar.
Van links naar rechts op de grote foto staan: Jiska,
Rachel, Gera, Svetlana, Anja, Nara, Naira, Angelique,
Farida. Op foto hiernaast staat links Mualla en rechts
Marijke. Beiden werken ook op de overblijf van de
Merwedeschool en de Tonneband. Op de foto missen
we helaas Hilde en Naomi; Naomi is afgelopen week
bevallen van een gezonde zoon Figo. Van harte gefeliciteerd!

Even ter herinnering:
 Als uw kind voor het eerst op de overblijf van KidsmixZ komt, zult u als
ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier moeten invullen. Dit formulier is te
downloaden via www.kidsmixz.nl of bellen naar 06 39461414.
 Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden doorgestuurd naar info@kidsmixz.nl of
worden ingeleverd bij Corina.
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Het dagelijks aanmelden voor het overblijven kan per e-mail (info@kidsmixZ.nl),
telefonisch (06 39461414).
Dit is alleen voor kinderen die met een strippenkaart of incidenteel overblijven. Kinderen
met een abonnement worden op de abonnements dag/dagen verwacht. Bij ziekte of
afwezigheid graag afmelden per 06 39461414. Anders gaan wij zoeken naar uw kind.
De kinderen komen zich om 11.45 uur eerst melden bij de overblijfkracht zodat wij
kunnen kijken of iedereen aanwezig is.
Op vrijdag hebben we tosti-dag, dat wil zeggen dat u uw kind een tosti mag meegeven
en wij bakken deze tosti dan af.
Op de overblijf hebben we geen mobiele telefoon, deze kan in de tas blijven. We spelen
en praten met elkaar, dat vinden wij veel gezelliger!

Met vriendelijke groet,
Ingrid de Groot-Kraaijeveld
KidsmixZ
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Workshop ‘ Timemanagement voor
je gezin’

Timemanagement voor je gezin.
Vader of moeder zijn is de belangrijkste en meest uitdagende baan van je leven. Soms
kun je het gevoel hebben opgeslokt te worden
door allerlei dingen en hierdoor te weinig tijd hebben voor je gezin. Deze workshop geeft
je de kans om even afstand te nemen en eens goed de balans
op te maken hoe je in jouw/ jullie gezin de dingen wilt aanpakken. Doel: minder hectiek
en meer tijd voor elkaar.

Wanneer
Tijd
Waar

Workshopleiders

Voor wie?

Maandag 8 oktober 2018
9.00 tot 11.00 uur (inloop vanaf 8.45 uur)
Consultatiebureau HardinxveldGiessendam
Pietersweer 36
Elles Oldekortte (pedagogisch adviseur
en Jeugdverpleegkundige &
Lonneke Korten Jeugdverpleegkundige)
Alle ouders die kinderen hebben in de
leeftijd: 2-12 jaar

Aanmelden kan via jgz.spreekuur.hardinxveld@rivas.nl
Deelname is gratis.
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