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Nieuwsbrief
Inschrijving oudercontacten via Parro

Rkbs. De Vlaswiek

Op vrijdag 22 november krijgen de kinderen voor de eerste keer dit schooljaar een rapport
mee naar huis. In de week daarop volgend staan de oudercontacten gepland. We nodigen
alle ouders hiervoor uit. De procedure rondom uitnodigen en inschrijven gaat via Parro.
Op woensdag 13 november ontvangen de ouders van gezinnen met meerdere kinderen bij
ons op school een uitnodiging om in te schrijven. Zij hebben dan meer mogelijkheid om de
gesprekken met de verschillende leerkrachten aansluitend in te plannen. Een dag later, op
donderdag 14 november, krijgen de andere ouders de mogelijkheid om in te schrijven.
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Wanneer de ouders gescheiden zijn, heeft het onze voorkeur wanneer het gesprek tegelijkertijd met beide ouders kan worden gevoerd. Zo weten we zeker dat de betrokken ouders op
dezelfde manier geïnformeerd worden en kunnen eventuele afspraken met beide ouders tegelijk gemaakt worden. Wanneer gescheiden ouders toch afzonderlijk een afspraak willen inplannen, lukt dit niet in Parro. Mocht u hier tegenaan lopen, wilt u dan persoonlijk met de
leerkracht contact opnemen om een afspraak in te plannen?
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Dit jaar zijn we ingeloot voor deelname aan het EU Schoolfruitprogramma. Er doen in totaal ruim 500.000 kinderen op 3.000 scholen in Nederland mee!
Vanaf deze week krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op woensdag, donderdag en
vrijdag een portie fruit / groente als tussendoortje in de pauze van 10.00 uur. Het is de
bedoeling dat de leerlingen op deze dagen dan ook niets te eten meebrengen van thuis
voor in de kleine pauze; drinken kunnen ze wel zelf meebrengen.
De bedoeling van het EU Schoolfruitprogramma is om kinderen te stimuleren om gezonde
keuzes te maken op het gebied van tussendoortjes. Ze maken kennis met allerlei soorten
fruit en groenten en worden door de gezamenlijkheid gestimuleerd om overal van te proeven.
Het project duurt in totaal 20 schoolweken. We zullen u een seintje geven wanneer het
ten einde loopt. Op maandag en dinsdag is het de bedoeling dat de leerlingen wel zelf een
tussendoortje meebrengen.

Voor de kleuters hebben we
speciaal voor het schoolfruit
bordjes en bestek aangeschaft.
Die zijn er al helemaal klaar
voor!
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Opbrengst diverse acties

Actie kerstkransjes

De actie Bag2School heeft weer aardig wat opgebracht. We hebben in totaal 582 kg opgehaald. Hiervoor krijgen we € 0,30 per kg uitbetaald, dus dat geeft
een netto-opbrengst van € 174,60.

Inmiddels is er alweer een volgende actie zo goed als
afgerond. Alle leerlingen hebben een formulier meegekregen om kerstkransjes te verkopen.
Mocht het formulier met het geld nog niet zijn ingeleverd, dan verzoeken wij u om direct mee te geven met
uw kind. De activiteitencommissie kan dan de totaaltelling maken en de kerstkransjes bestellen, zodat we ze
op tijd binnen hebben.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne hebben we €
111,94 bij elkaar weten te sprokkelen.
Al deze opbrengsten worden gebruikt voor het bekostigen van alle extraatjes voor de leerlingen, als aanvulling op de vrijwillige ouderbijdragen die wij bij het begin van elk schooljaar aan de ouders vragen. Deze
bijdrage kunnen wij als gevolg van de aanvullende
acties laag houden.

Tentoonstelling Archeologie
De afgelopen periode heeft de Werkgroep Archeologie
Hulst een aantal lessen gegeven in het kader van archeologische vondsten die achter de school gevonden zijn en
worden. Deze lessen waren met name gericht op de praktijk; de leerlingen hebben van alles zelf mogen doen en
ondervinden.
Er is nu een zeer interessante tentoonstelling in de bibliotheek bij onze school. Hier kunt u o.a. zien wat de leerlingen allemaal gevonden hebben. U moer er wel snel bij
zijn, want eind van deze week sluit de tentoonstelling.

Kalender november en december 2019
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
t/m donderdag
Donderdag
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
t/m vrijdag

13 november 2019
13 november 2019
13 november 2019
22 november 2019
26 november 2019
26 november
28 november 2019
28 november 2019
4 december 2019
14 december 2019
17 december 2019
19 december 2019
20 december 2019
3 januari 2020

start EU Schoolfruit
groep 7/8 naar Doedag Reynaertcollege
luizencontrole
rapport—1 mee
‘s ochtends groep 7/8 naar Industrieel Museum
oudercontacten gr. 1 t/m 8
19.30 u infoavond VO ouders gr.7/8 Marijkeschool Axel
Sinterklaasviering
16.00 u kerstconcert in kerk Koewacht
cultuurmenu groep 5/6
kerstviering op school
kerstvakantie

