Belangrijke data
12 oktober

Studiedag – alle kinderen vrij
15 t/m 19 oktober: Herfstvakantie

22 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
8 november
14 november
14 november
14 november
15 november
16 november
21 november
21 november
26 november
27 november
27 november
28 november
5 december
6 december

Opening thema wereldoriëntatie
8.15 uur: Luizencontrole – Fijn als u kunt komen helpen!
Lessen van Hetty Smits (bibliotheek)
Dankdag
Automatische incasso ouderbijdrage €20,50
Start schoolfruit op woensdag en donderdag
Badmintontoernooi groep 7
LWOO testen groep 8 (enkele leerlingen)
19.30 uur; Info-avond schoolontwikkeling
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
GEEN scholenmarkt op het HPC te Zetten
Badmintontoernooi groep 8
Schatkamer open voor de surprises
Grote sinterklaasshow groep 1 t/m 4
19.00 uur: MR vergadering
WEL scholenmarkt op het HPC te Zetten
Sinterklaasviering & surprises
Studiedag – alle kinderen vrij

Ouderavond 15 november
Op donderdagavond 15 november houden wij onze ouderavond. Wij willen u deze
avond laten zien hoe het ouderportaal werkt en wat we met het
verwerkingsprogramma van Gynzy allemaal kunnen. We beginnen om 19.30 uur en
hopen veel ouder(s)/verzorger(s) te mogen verwelkomen!
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Herhaalde oproep ouder werkgroep gezonde school
Onze gezonde school-werkgroep is alweer ruim een jaar actief. Deze werkgroep bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. We zijn
op zoek naar een extra ouderlid voor deze werkgroep. Namens de ouders zitten in deze werkgroep Petra de Vogel en Mira
van Grinsven en namens het team Mirjam Londema en Evelien Buis. Deze werkgroep borgt het voedingsbeleid en gaat
komend schooljaar aan de slag met het onderwerp sport en bewegen. We overleggen 4 a 5 keer per jaar en in de week voor
de voorjaarsvakantie bereidt de werkgroep het project smaaklessen en de schoollunch voor.
Mocht u interesse hebben om deze werkgroep te komen versterken, dan kunt u dit kenbaar maken bij Evelien Buis –
e.buis@cnbdehien.nl of loop even binnen.

Start schoolfruit

Op woensdag 14 november starten wij met het verstrekken van schoolfruit. Gedurende 20 weken krijgen alle kinderen 2x
per week fruit van school.
Op deze 2 dagen hoeven de kinderen zelf geen tussendoortje mee te nemen (wel een lunch), alleen wat te drinken. Het fruit
krijgen ze van school, hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders/verzorgers. Iedere ‘schoolfruitdag’ zullen de kinderen
keuze hebben uit minimaal 2 verschillende soorten fruit. De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om verschillende
fruit en groentesoorten te proberen die aangeboden worden vanuit school. Als kinderen toch zelf fruit of groente meenemen
van thuis, dan mogen ze deze om 10 uur opeten. Op maandag of dinsdag van een schoolfruitweek zullen er bij de ingangen
van de school plaatjes komen te hangen met afbeeldingen van de desbetreffende fruit/groentesoorten van die week.

Wij zijn op zoek naar ouders die het schoolfruit willen klaarmaken voor onze 3 laagste groepen. Mocht u ’s ochtends direct
om 8.30 uur na het wegbrengen van uw kind willen helpen met het klaar maken van het fruit, dan zouden we daar enorm
geholpen mee zijn! U kunt zich opgeven (voor woensdag en/of donderdag) bij Suzan Ruijs – s.ruijs@cnbdehien.nl

Dankdag
Op woensdag 7 november is het dankdag. We zullen dit vieren door
een korte viering aan het begin van de dag te houden met alle
leerlingen van groep 1 t/m 8. Dominee Martin Bil zal tijdens deze
viering een verhaal vertellen.
Dit betekent voor groep 7 dat zij eerst op school komen en daarna naar
de gymzaal gaan.
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Ouderbijdrage
We zijn alweer enkele weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Ook dit schooljaar
wil onze oudercommissie weer verschillende activiteiten organiseren. We kunnen
met plezier terug kijken op de eerste activiteit: de Vossenjacht.
In dit schooljaar kunt u weer veel van de oudercommissie verwachten bij het vieren
van Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, schooolreisje, Sportdag en niet te vergeten het
afscheid van groep 8. Daar omheen zijn er nog verschillende andere activiteiten
waarbij er wordt geprobeerd om er voor alle kinderen een zo leuk mogelijke
herinnering te laten zijn aan hun schooltijd hier in Dodewaard.
Uiteraard is hier ook uw hulp nodig dit jaar en dat kan door middel van uw ‘vrijwillige’ ouderbijdrage. Het bedrag per kind is
dit jaar €20,50 voor het hele schooljaar.
Op 22 oktober ontvangt u hier een brief over. Uiterlijk maandag 29 oktober kunt u het strookje met toestemming voor de
automatische incasso inleveren bij de leerkracht van uw kind. Op 8 november wordt het bedrag dan van uw bankrekening
afgeschreven.

Afsluiting Kinderboekenweek

Op donderdag 11 oktober is de Kinderboekenweek afgesloten met het
uitreiken van de 8 gouden penselen voor de mooiste tekeningen en 5
gouden griffels voor de mooiste gedichten per groep.
Van harte gefeliciteerd allemaal!
‘s Middags was er een boekenmarkt in de hal waar kinderen hun eigen
boeken konden verkopen, het zag er gezellig en sfeervol uit!

Hiep Hiep Hoera!
25 oktober
1 november
3 november
4 november
4 november
5 november
6 november
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Davey Pater
8 jaar
Dewi Jansen
7 jaar
Anne Huibers
9 jaar
Eli Homan
9 jaar
Ruben Keuken 11 jaar
Daylana Briene 5 jaar
Diego Langevelt 10 jaar
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