Nieuwsbrief 4
2018

Vervanging juf Ronella door juf Anne
Rond de zomervakantie is juf Saskia Derksen op onze school gestart. Het
was de bedoeling dat zij de zwangerschap van juf Ronella zou gaan
vervangen. Door onverwachte omstandigheden moest zij helaas afhaken. Dit tot grote spijt voor haar, maar zeker ook voor de kinderen en
juf Selma. Want hierdoor moesten wij op zoek naar een
vervang(st)er. Hiervoor hebben we vorige week gesprekken gevoerd en
we hebben in juf Anne Langstraat een enthousiaste vervangster
gevonden. Juf Anne kon vandaag (donderdag) al een dagje meedraaien
en morgen (vrijdag) zelf de groep draaien. De weken daarna zal zij elke
woensdag en donderdag aanwezig zijn.
Vervanging juf Loes
Het zwangerschapsverlof van juf Loes is aanstaande en de afgelopen
weken zijn wij op zoek geweest naar een geschikte vervang(st)er. Dit
heeft er toe geleid dat we in de persoon van meester Wilco een mogelijk
geschikte kandidaat gevonden hebben. We hebben met hem
afgesproken dat hij eerst 1-2 dagen gaat meedraaien in de klas om te
kijken of hij een goede klik kan krijgen met de kinderen en de werkwijze
van onze school. We hebben er allemaal een goed gevoel over, maar we
willen graag gebruik maken van deze mogelijkheid. Als die klik er is, gaan
we definitieve afspraken maken en zal hij nog vaker aanwezig zijn, zodat
er een goede overdracht zal zijn met juf Loes. We houden u op de
hoogte.
W elkom
We mochten weer 3 nieuwe leerlingen begroeten. Florine Hissink, Noor
Brons en Daniel Husseini, welkom op onze school. Florine is begonnen in
groep 1A van juf Carmen en juf Edina, Noor in groep 1B van Juf Marian en
juf Edina en Daniel in groep 3 van juf Marill en juf Renske.
We hopen dat jullie hier en fijne tijd hebben.
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Herfstwandeltocht
Vrijdag 19 oktober is de Herfstwandeltocht. Wilt of kunt u deze dag helpen of wilt u pannenkoeken
bakken, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. De leerlingen krijgen deze dag een pakje
wicky en een evergreen. Een lunchpakketje meenemen is niet nodig, tenzij uw zoon of dochter geen
pannenkoeken lust. Mocht het gaan regenen die dag, wilt u dan zorgen voor een regenpak? Gelieve geen
paraplu’s mee te geven i.v.m. de veiligheid.
Oudergesprekken groepen 1 t/m 7
Komende week staan de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 gepland. Hiervoor heeft u inmiddels
de uitnodiging(en) ontvangen. We wensen iedereen goede gesprekken toe!
Schoonmaakochtend schoolplein
Op zaterdag 13 oktober a.s. staat voor de eerste keer een schoonmaakochtend voor het plein gepland.
Om 9.00 uur beginnen we met vegen, verven.. enz. We kunnen hierbij nog wel extra hulp gebruiken.
Hebt u tijd, dan bent u van harte welkom. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar:
or@basisschooljanligthart.nl.
Kom jij meedoen?!
Op woensdagavond 17 oktober wordt er door korfbalvereniging S.E.V. Zelhem een korfbalinstuif
georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De korfbalinstuif zal plaats vinden op het
korfbalveld (Halseweg 31, Zelhem) van 18.30-19.30 uur. Weet je nog niet welke sport je moet kiezen? Heb
je altijd al een keer een bal in de korf willen gooien of lijkt het je gewoon leuk om een keer mee te komen
doen? Dan ben je van harte welkom! De training is vrijblijvend en bedoeld om op een leuke manier door
middel van verschillende korfbalspelletjes kennis te maken met korfbal. De training staat onder leiding
van een ervaren korfbaltrainer. Neem vooral een vriendje of vriendinnetje mee, dan maken we er samen
een leuke training van. Tot dan 

We zijn begonnen met het thema herfst!
Nieuwsgierig naar het programma? Kijk even op de deur.
De kinderen waren enorm enthousiast, want we hebben cakejes gebakken en slijm gemaakt!
Met dit mooie weer spelen er nog veel kinderen lekker buiten!
Hieronder kun je lezen wat kinderen ervan vinden!
Het is altijd leuk op de bso . en we spelen leuk samen . en leuken activiteiten om te doen. En leuke
knutselwerkjes. En lieke.k. de grapjas en haar broertje de grapjesmaker je kan leuk buitenspelen. Je
krijgt natuurlijk iets lekkers zoals een creaker je kan kleuren doei liefs julia en lieke .k.
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Nog een weekje en dan is het al herfstvakantie! Wat zijn deze weken omgevlogen en door het mooie
weer lijkt het nog steeds zomer.
Het thema “ Eten en drinken” vonden de peuters erg leuk, er is flink gekookt in de huishoek ,fijn
gepuzzeld met onze nieuwe fruit- en groentepuzzels en er zijn leuke boekjes gelezen. Op woensdag
hebben we pannenkoeken gebakken in de groep, waarbij goed werd geholpen door de peuters met het
maken van het beslag.( en bij het opeten!)
Komende week zal in de groepsruimte “de herfst” zichtbaar zijn, met passende versiering, boeken en
werkjes.
Maar eerst gaan we woensdag met z’n allen op de foto.
Inmiddels bestaat de complete groep uit 16 peuters!
Per 1 oktober zijn Sepp Beumer en Kai Barink begonnen en deze week is Gilano de Jong erbij gekomen.
Na de herfstvakantie starten Jesper Roekevisch, Jayden Kelderman en Juul Oldenhave :
we wensen jullie allemaal een fijne tijd bij PSG Eigen-Wijs!
Groetjes,
juf Nazli en juf Saskia
Fotograaf in de PeuterSpeelGroep
Woensdag 17 oktober is onze huisfotograaf, Jan Doornbos, in de PSG om daar individuele en groepsfoto’s te maken. Er worden ook broertje/zusje foto’s gemaakt met broertjes en zusjes uit de groepen 1
t/m 8! Wilt u rekening houden met de kleding van uw kinderen en de ZW ARTE ACHTERGROND
Volgende Nieuwsbrief: donderdag 1 november a.s.
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