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Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Vandaag was het een feestdag! Juf Wendy stapte in het huwelijksbootje met Jeffrey! In een VWbusje kwamen ze op school aangereden. De kinderen hebben gezongen, de zelfgemaakte bloemen
gegeven en het gemeenschappelijke kado aangeboden! En we hebben getoost op een lang en
gelukkig leven samen! Maandag is juf Wendy weer op school! De foto’s zullen snel volgen. We willen
graag eerst even met juf Wendy overleggen welke zij in de nieuwsbrief wil.
maandag 3 september a.s. kunnen de kinderen weer komen sporten en spelen. Graag zouden wij

onders

e nieuwsbrief willen

Schooldokter
Op maandag 1 oktober, dinsdag 2 oktober en donderdag 4 oktober is de schoolarts weer op school.
Denkt u als ouder ook aan de afspraak?
Voor vragen of wijzigen van de afspraak: Bel: 088-3084682 e-mail: Obouysaghouan@ggdhm.nl

Agenda
25 september
26 september
2 oktober
4 oktober
12 oktober
19 oktober
20 t/m 28 oktober
28 oktober
31 oktober

NIO groep 8 IJsvogel
Studiedag , alle kinderen vrij
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Einde Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Wintertijd
Evaluatie kennismakingsgesprekken

Sport Heroes

Het programma Sport Heroes van Stichting Special Heroes Nederland zal ook dit schooljaar weer op
uw school uitgevoerd worden. U kent het programma waarschijnlijk onder de naam Special Heroes.
De naam is met ingang van dit schooljaar veranderd in Sport Heroes, dit betreft alleen een
naamswijziging, inhoudelijk is er niets aan het programma veranderd.
Vanuit SPORT.GOUDA zal Kim Disco in samenspraak met de vakleerkracht bewegingsonderwijs er op
uw school weer zorg voor dragen dat uw zoon/dochter kennis kan maken met verschillende sport- en
beweegactiviteiten, uitgevoerd door lokale sportaanbieders. Heeft uw zoon of dochter een specifieke
sportwens dan kijken wij of wij jullie kunnen helpen bij het vinden van geschikt aanbod.
Heeft u vragen over dit programma op uw school dan kunt u contact opnemen met [naam
contactpersoon school invullen]
Wilt u meer informatie over Special Heroes dan kunt u altijd een kijkje nemen op de website
www.specialheroes.nl Of stel een vraag rechtstreeks aan Kim Disco via
kim.disco@sportpuntgouda.nl of regioprojectleider Sandra van Wijhe-Faase, via
svanwijhe@specialheroes.nl

Klankbordgroep ouders
Beste ouders,
Vorig schooljaar hebben we een inventarisatie gedaan naar de behoefte voor een klankbordgroep
voor ouders. Daar zijn voldoende positieve reacties op binnen gekomen en daarom is dan ook
besloten om daadwerkelijk van start te gaan met een klankbordgroep.
De eerste klankbordgroep is op dinsdag, 9 oktober. We starten om 20.00 uur en sluiten uiterlijk om
21.30 af. Het eerste onderwerp wordt communicatie met als speerpunt de nieuwsbrief.
De samenstelling van de school is na de zomervakantie wat veranderd; kinderen zijn van school
gegaan en er zijn nieuwe kinderen bijgekomen en daarmee nieuwe ouders. En misschien wilde je bij
de vorige inventarisatie wel reageren maar is dat erbij ingeschoten.
Wil je ook mee doen aan de klankbordgroep, dan ben je uiteraard van harte welkom op dinsdag 9
oktober. Laat het van tevoren even weten op administratie.oostvogel@degroeiling.nl, dan hebben
we voldoende koffie klaar staan. Wij hopen natuurlijk zo veel mogelijk ouders te zien.
Met vriendelijke groet,
Namens de MR
Ingrid Vereijken en Judith van Steensel

Kinderboekenweek
3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is Vriendschap.
We zullen in de groepen aandacht besteden aan de Kinderboekenweek.

