Personele zaken
Wij nemen aanstaande dinsdag afscheid van Annet Boels, zij heeft ingevallen in de
groepen 6 en 7. Dit was fijn en voelde voor iedereen weer als vanouds, omdat Annet
een oud-collega is.
Cor Duyst heeft gisteren zijn laatste werkdag gehad. Hij stond op maandag en
dinsdag voor groep 6b en liep daar zijn LIO-stage.
Wij danken Annet en Cor voor hun inzet en betrokkenheid bij ONS en wensen hen
veel werkplezier in hun nieuwe baan!
Maandag 12 november start Anja Verhoef (Intern Begeleider bovenbouw) weer na
haar zwangerschapsverlof.
Kimberley Panhuis heeft de afgelopen tijd bij ons gewerkt op de Buitenschoolse
opvang en als onderwijsassistent in de onderbouwgroepen. Op dinsdag 20
november a.s. is zij voor het laatst op ons Kindcentrum. Ze heeft een baan van 36
uur aangeboden gekregen bij een kinderdagverblijf waar ze in één vaste groep als
begeleidster zal gaan werken. Wij wensen haar veel plezier bij haar nieuwe
werkgever.

Renovatienieuws
In de herfstvakantie is er hard gewerkt door de aannemer.
Alle nieuwe kozijnen zijn nu geplaatst en op het dak liggen
de zonnepanelen. Vorige week zijn ook de stukadoors met
hun werk begonnen. Het wordt echt prachtig. Hier al een
vast een doorkijkje door de bovenbouwlokalen.
Ondanks dat alles vlot verloopt, lukt het de aannemer toch
niet om de verbouwing voor de kerstvakantie op te kunnen
leveren. Het terug verhuizen zal dus midden/eind januari
gaan plaatsvinden. Zodra data bekend zijn, melden we dat
zo spoedig mogelijk, omdat de leerlingen dan een dag vrij hebben i.v.m. de
verhuizing.

Nieuws uit de peuteropvang
Wat vliegen de weken voorbij, de herfstvakantie zit er weer op. Wat hebben we voor
de vakantie alweer veel gedaan. Eerst zijn we bezig geweest met het thema
verbouwen, daarna de Kinderboekenweek. Wat was het gezellig met de opa’s en de
oma’s die bij ons kwamen kijken.
Nu is het tijd om te beginnen met het thema ‘Herfst’.
We gaan leren wat er allemaal gebeurt in de herfst en natuurlijk wat voor een mooie
schatten je allemaal kan vinden in het bos.
Sinds kort hebben wij een logeer Puk. Dit is een knuffel die bij de kinderen mag
logeren. Na de logeerdagen nemen de kinderen de koffer met Puk en zijn schriftje
weer mee naar de peuteropvang.
De kinderen vinden het erg leuk om de verhalen te horen en de foto’s te zien.

Nieuws uit de BSO

Bij de BSO ziet u sinds de zomervakantie een themaposter hangen. Hierop is te zien
wat wij allemaal gedaan hebben op de BSO. Bijvoorbeeld dierendag, knutselen over
de herfst en de spellen die we gespeeld hebben op het plein. De grote favoriet is
‘Tikkertje met de Superhaan’. Deze haan moet alle getikte kippen weer bevrijden.
Binnenkort komt er een nieuwe poster met de activiteiten voor de periode tot aan
de kerstvakantie.
Het wordt ook steeds gezelliger bij de BSO. We verwelkomen Jelte, Jasper en Guus.

Welkom nieuwe leerlingen

In groep 1a zijn Jamie van Doornik en Dani de Ruig gestart. We heten hen van harte
welkom en hopen dat zij een fijne tijd bij ONS mogen hebben!

Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 6 november a.s. vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. Alle leerlingen
gaan op school ontbijten en mogen in pyjama naar school komen (wel graag
gewone kleding meenemen). Door middel van een gezamenlijk ontbijt willen we
het belang van een gezond ontbijt benadrukken.
We ontvangen een compleet pakket met verschillende soorten brood, zoet en
hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk en thee.
Het is fijn als de kinderen zelf een bord, bestek en een beker meenemen!
Uitgebreide informatie vindt u in de ouderbrief die als bijlage is meegestuurd met
deze nieuwsbrief.
We maken er ook dit jaar weer een mooi ontbijtfeestje van!

Uw kind, ons kind!

Ouderbijdrage
Ook dit jaar wordt een vrijwillige, maar onmisbare ouderbijdrage van € 25,- per kind
gevraagd. Hiermee bekostigen wij verschillende zaken die uw kind direct ten goede
komen, zoals het sinterklaasfeest, de Kerstviering, sportactiviteiten en excursies. De
incasso zal ongeveer half november plaatsvinden.
Ouders die geen toestemming voor automatische incasso hebben gegeven worden
verzocht het bedrag à € 25,- per kind over te maken op NL18 RABO 0377 8362 65 ten
name van de penningmeester van de activiteitencommissie en o.v.v. naam en de groep
van uw kind(eren).

Korte mededelingen












In de komende personeelsvergadering worden de mogelijkheden voor het
eventueel wijzigen van de schooltijden besproken. In het nieuwe jaar wordt
een informatieavond voor ouders georganiseerd. Vervolgens willen we voor de
voorjaarsvakantie een ouderpeiling doen om te horen waar uw voorkeur ligt.
Afhankelijk van de voorkeur van het team en de ouders zullen vervolgstappen
worden gezet. We houden u hiervan op de hoogte.
Gisteravond hebben we met enkele ouders, leerkrachten en een extern
adviseur met name gebrainstormd over de mogelijkheden van een nieuw
schoolplein. Met deze uitkomsten kan de werkgroep weer verder. Fijn dat een
aantal ouders zich hebben aangemeld om mee te denken in dit traject. Wij
houden u op de hoogte.
Heeft u het formulier ‘Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen’ al
ingeleverd? Zo nee, wilt u dit dan z.s.m. doen?
Het is op dit moment nog lastig om informatie en contactgegevens
betreffende het overblijven, dat door Lunchkidz wordt verzorgd, op onze
website te vinden. Ga voor alle informatie via de website naar de (online)
schoolgids en zoek op overblijven of TSO.
Nijkerk on Ice organiseert ook dit jaar het schoolschaatsen. Natuurlijk doen wij
hieraan mee! De kosten voor dit evenement worden betaald door de
activiteitencommissie. Nadere info volgt nog.
De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de gehele periode dat de
schaatsbaan op het plein ligt (7 december t/m 5 januari). Meer info en
aanmelden: stuur een mail naar info@nijkerkonice.nu.
De schoenendozen van Actie Schoenmaatjes kunnen tot en met 16 november
a.s. worden ingeleverd. Wilt u ervoor zorgen dat de barcode wel geactiveerd is!
Morgenochtend (vrijdag 2 november) om 8:30 uur is er weer de maandelijkse
koffie inloop. Ben Hiemstra en Angela Muijs zijn daar ook bij aanwezig. Heeft u
een vraag of behoefte aan een gezellig praatje, dan bent u weer welkom in de
keuken beneden.

Uw kind, ons kind!



Onze directeur Ben Hiemstra heeft de gewoonte om bij alle nieuwe gezinnen
op huisbezoek te gaan. Dat is een tijdrovende activiteit, maar werd altijd wel
op prijs gesteld. Vanwege alle drukke werkzaamheden gaat dat helaas niet
meer lukken. Hij zoekt naar een oplossing om toch met nieuwe ouders in
gesprek te kunnen gaan.

Activiteitencommissie
Nieuwe leden voor de activiteitencommissie gezocht!
De Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van
activiteiten voor de kinderen van onze school. Zo levert de Activiteitencommissie een
belangrijke bijdrage aan diverse schoolactiviteiten.
De Activiteitencommissie bestaat uit ouders en wordt actief ondersteund door twee
leerkrachten. De Activiteitencommissie wil graag een schakel zijn tussen ouders en
school. Dit doen wij met een enthousiast team, echter bij de uitvoering van onze
activiteiten is de hulp van andere ouders onontbeerlijk!
Het mede-organiseren van leuke activiteiten
Wij leveren onze bijdrage aan het hebben van een leuke tijd op school door het
mede-organiseren van leuke activiteiten. Enkele activiteiten die worden
georganiseerd dan wel gecoördineerd, zijn:
- Sinterklaasfeest
- Veluwe wandeltocht
- Kerstfeest
- Musical
- Paasfeest
- Coördinatie luizenouders
- Sportdag
Naast deze activiteiten worden er ieder jaar acties bedacht en uitgevoerd om extra
financiële middelen te genereren die worden gebruikt voor aanschaf van extra’s ten
behoeve van de school.
Interesse en/of vragen?
Ben je enthousiast en heb je zin om onze Activiteitencommissie te komen
versterken? Neem dan contact op met Richard Ninaber van Eyben (06-83524796 /
richard_ninaber@hotmail.com).
Ook als je eerst nog vragen hebt, stel die gerust!

De Activiteitencommissie

Uw kind, ons kind!

Ouders van waarde
De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School is beschikbaar via
onderstaande link:
LEES DE NIEUWE EDITIE THUIS & SCHOOL HIER!

Agenda
Vrijdag 2 november:
Maandag 5 november:
Dinsdag 6 november:
Woensdag 7 november:
Vrijdag 9 november:
Dinsdag 13 november:
Woensdag 14 november:
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Koffie-inloop
Start actie Schoenmaatjes
Nationaal Schoolontbijt
Dankdag voor het gewas
Vrije vrijdag groep 1 t/m 3
Voorstelling cultuur en kunst groepen 1
Voorstelling cultuur en kunst groepen 2

