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Vergadering medezeggenschapsraad
Alle leerlingen hebben vrij i.v.m. staking
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Alle leerlingen hebben vrij i.v.m. studiedag
Groepen 1/2ABC school tot 12.00 uur
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Kinderboekenweek 2017
Ook dit jaar besteden wij weer veel aandacht aan de kinderboekenweek, dit jaar met als thema: Gruwelijk eng!
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van woensdag 4 oktober
tot en met zondag 15 oktober 2017. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Janneke Schotveld, bekend van
o.a. de populaire kinderboekenreeks Superjuffie.
De auteurs van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017 zijn illustrator Martijn van der Linden en schrijfster
Maranke Rinck.
Ons programma ziet er als volgt uit:
ü Omdat we tijdens de kinderboekenweek twee dagen missen (5
oktober stakingsdag en 11 oktober studiedag) starten wij al op
maandag 2 oktober met opdrachten in de groepen.
ü Op woensdag 4 oktober onder schooltijd fotopuzzeltocht,
waarbij de leerlingen in gemengde groepen met begeleiding van
heel veel ouders / opa’s en oma’s op pad gaan om gruwelijke
meesters en juffen te zoeken.
ü De kinderen werken in de groepen aan de volgende opdrachten:
De groepen 1 en 2: gruwelijk veel plezier met heksen, spinnen en
andere toverdingen!
De groepen 3 en 4: gruwelen met Dolfje Weerwolfje en de
Gruffalo!
De groepen 5 en 6; gruwelen met Dummie de mummy.
De groepen 7 en 8: kinderen kiezen een boek/prentenboek dat zij
gaan uitwerken in een poppenkastspel.
ü
ü
ü

In het handvaardigheidslokaal wordt een spookhuis gebouwd, waar kinderen op zoek kunnen gaan naar spoken
en monsters.
Natuurlijk wordt extra aandacht besteed aan lezen en voorlezen
Op vrijdag 13 oktober sluiten wij af. De kleuters genieten in de ochtend van de poppenkastverhalen van de
groepen 7 en 8. In de middag presenteren de groepen 5-6 en 7-8 hun voorstellingen aan elkaar.
Vanaf 15.00 uur is er een half uur inloop voor belangstellenden om gemaakte kunstwerken te bewonderen en
een poppenkastspel bij te wonen.
Tussen 11.30 en 13.00 uur en tussen 14.30 en 15.30 uur is boekhandel Krings in school aanwezig met
de boekwinkel op school, een stand waarin kinderen en ouders informatieve en recreatieve kinderboeken
kunnen kopen.

Wijzigingen ouderraad
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 18 september jl. is afscheid genomen van de bestuursleden
Claudia Reinders, Pascale Kohl, Kelly Hahn, Jelke van Bokhoven en Nancy Wijnen. Wij danken hen voor alles wat zij in
de afgelopen jaren voor de leerlingen van onze school gedaan hebben.
Nieuwe leden van de ouderraad zijn: Mirella Besselink, Suzanne Kreijen, Werner van Vlierbergen en Claudia Zeedzen.
Wij wensen hen veel succes en een plezierige tijd in de ouderraad.

Gezinsviering
Op zondag 8 oktober wordt in de kerk van Amstenrade weer een gezinsviering gehouden. Het thema van de viering die
om 11.00 uur begint is “’Vrede kleurt je leven”. De viering wordt door de liturgische werkgroep met een aantal
kinderen voorbereid. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die willen meedoen aan de viering kunnen zich opgeven bij de
groepsleerkracht of via de mail bij wiel.gulpen@innovo.nl
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door koor Chantez uit Oirsbeek.

Stagiaires in school
Ook dit schooljaar bieden wij studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid in onze school stageopdrachten
te vervullen gedurende één of meerdere dagen per week. De stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht(en), ook als zij op bepaalde momenten zelfstandig een groep kinderen begeleiden.
Voor zover nu bekend gaat het om de volgende studenten:
* Jeannou Brinkman, opleiding onderwijsassistent via Leeuwenborgh in groep 6
* Sanne Kok, praktijkervaring opdoen richting helpen en welzijn via Emmacollege in groep 1/2A
Soms voeren de studenten ook opdrachten uit in andere groepen.
Via de vrijwilligerscentrale is een vrijwilliger actief in school. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten in de groepen 7
en 8.
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Ouders / verzorgers die de vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 per kind nog niet betaald hebben, verzoeken wij
vriendelijk dit op korte termijn te doen. Hierdoor zijn wij in staat voor alle kinderen de speciale activiteiten te
organiseren zoals vermeld in de schoolgids (pagina 11 en 12). Het rekeningnummer is NL83 RABO 0102 7013 85
ten name van INNOVO, inzake bs “De Verrekijker” .
In de afvalbakken komen wij nogal wat etenswaren en volle pakjes/flesjes met drinken tegen. Van de ene kant
zonde van de verspilling, van de andere kant ook een signaal aan ouders om na te gaan of hun kind(eren) wel alles
opeten wat zij meenemen naar school!
In goed overleg tussen juffrouw Kristel Stein en de afdeling personeelszaken van INNOVO is besloten de
werkzaamheden van juffrouw Kristel in de groepen 3 en 4 met onmiddellijke ingang te beëindigen. In groep 3 zal
juffrouw Lianne Rijkx gedurende dit verdere schooljaar werkzaam zijn op maandag en dinsdag. Voor groep 4 op
vrijdag wordt nog een permanente oplossing gezocht.
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