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Agenda:

30 sept. t/m 11 okt.
Kinderboekenweek!
2 okt. tuinhulp gevraagd
4 okt.: Dierendag

5 okt.: Dag van de leraar
7 okt.: Studiedag
Alle kinderen zijn vrij

COVID19-UPDATE
Afgelopen maandag zaten er weer
velen aan de buis gekluisterd om
de persconferentie van onze premier te beluisteren. Het moge duidelijk zijn dat de touwtjes allemaal
weer wat strakker moeten worden
aangetrokken. Wij proberen in de
wirwar van regels en veranderingen toch even de focus op onze
school te richten en zetten de belangrijkste zaken hieronder voor u
op een rijtje:
·

De maatregelen van 28-9
hebben geen gevolgen
voor kinderen en de inrichting van ons onderwijs;

·

We kijken kritisch naar
onze excursies en uitstapjes om het aantal reisbewegingen niet onnodig groot
te maken;

·

Het team werkt waar mogelijk zoveel mogelijk
thuis. Dat betekent dat we
deze komende weken wat
terughoudend moeten zijn
met afspraken na schooltijd. We doen die bij voorkeur online. De 10minutengesprekken gaan
wel door (zie verder in dit
Opschrijverke)

Week van 12 okt.:
10-minutengesprekken 3 t/m 8
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
19 okt.
Handbaltoernooi 5/6 & 7/8

·

Dat betekent ook dat we
telefonisch minder goed
bereikbaar zijn na schooltijd. Ouders kunnen een
mail sturen naar de leerkracht met het verzoek
(indien nodig uiteraard)
om telefonisch contact.

·

Indien ouders onder
schooltijd op school zijn,
svp goed handen wassen,
afstand houden, kortom de
basisregels in acht nemen.

We hopen op ieders
medewerking!

KINDERBOEKENWEEK
Gisteren werd ook bij ons op school
de Kinderboekenweek geopend.
Na een leuke introductie via de digiborden konden direct alle seinen
op groen wat het lezen betreft. In
het vorige Opschrijverke
besteedden we daar al aandacht
aan. Maar wat nog wel leuk is om
te vertellen; tijdens de Kinderboekenweek wordt er ook een stelwedstrijd georganiseerd. Kinderen kunnen daarvoor in één van de drie
tijdmachines stappen en hun eigen
avontuur gaan invullen. We kijken
uit naar de ongetwijfeld spannende
gebeurtenissen en bijzonder plekken waar de tijdreizigers ons heen
gaan brengen….!
Een deskundige jury zal de verhalen beoordelen en de winnende
avonturen krijgen natuurlijk een
mooi plekje in ’t Opschrijverke.
Start de tijdmachine maar op…!

10-MINUTENGESPREKKEN
In de week van 12 oktober worden
de 10-minutengesprekken voor de
groepen 3 t/m 8 gehouden.
Ouders kunnen via Parro vanaf vrijdag 2 oktober 13.30u intekenen op
de tijdblokken die de leerkrachten
daarvoor open hebben gezet. Bij
voorkeur graag één ouder per gesprek.
Bij binnenkomst (hoofdingang)
dient u de handen te desinfecteren.
In de school zelf is het vanzelfsprekend dat u voldoende afstand houdt
van andere ouders en leerkrachten.
Indien u het toch niet fijn vindt om
naar school te komen, is het eventueel mogelijk om met de leerkracht
een online-afspraak te maken.
Voor de kleuters gaat de 1e Kijkregistratie mee op vrijdag 6 november. In de week van 9 november
zijn de eerste 10 minutengesprekken. Ouders kunnen natuurlijk altijd eerder een gesprek aanvragen
bij de leerkracht.
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STUDIEDAG 7 OKTOBER
Zoals in het vrije dagen overzicht
2020-2021 staat vermeld, vindt er op
woensdag 7 oktober een Edu-Leystudiedag plaats voor alle kinderen uit
Goirle. Deze studiedag heeft door de
aangescherpte maatregelen een iets
ander karakter gekregen. Leerkrachten krijgen een onlinepresentatie en
kunnen de rest van de tijd gebruiken
om verschillende eigen keuzes te maken. De leerlingen zijn die dag vrij.

5 OKTOBER
DAG VAN DE LERAAR
Hoera het is weer zover! Maandag 5
oktober worden alle juffen en meesters weer eens in het zonnetje gezet.
Misschien hebben ze het -gezien de
afgelopen moeilijke maanden- nog
wel meer verdiend dan in andere jaren, maar dat zullen ze natuurlijk zelf
nooit zeggen.

4 OKTOBER DIERENDAG
Ook onze trouwe huisdieren worden
deze week niet vergeten. Op 4 oktober zullen ze ongetwijfeld weer extra
worden verwend. Een vette kluif voor
Wodan, vers water voor goudvis Blub
en een extra wortel voor Knabbel.
Maar...niet vergeten ook de rest van
het jaar die extra aandacht vast te
houden.

GEBOREN: FIEKE!
Ja hoor, de ooievaar heeft op het juiste adres haar pakje van 3006 gram
afgeleverd! Een feestelijke gebeurtenis voor Juf Marloes (gr 7) en haar
Dirk. Op donderdag 24 september
20.56u. was ze daar ineens: Fieke,
Julia! Een wolk van een baby! Wij
wensen het jonge gezin heel veel geluk met hun eerste kindje. Geniet er
maar heel veel van!

SCHOOLSHIRTS
Normaal geven we aan het begin van
het schooljaar elk kind een schoolshirt mee naar huis. Deze kan dan
worden gedragen tijdens sporttoernooien, avondvierdaagse, of speciale
schooldagen.
Omdat een groot aantal sporttoernooien opnieuw is afgelast (zo liet de
KNVB ons al weten voorlopig een
streep te zetten door de schoolvoetbaltoernooien), zullen we dit keer per
toernooi de sportshirts uit gaan delen.
Dat betekent dat de jongens en meisjes die zich hebben opgegeven voor
het handbaltoernooi in de herfstvakantie binnenkort een schoolshirt
krijgen uitgereikt. Het is de bedoeling
dat deze shirts daarna weer gewassen
op school worden ingeleverd. Zo
houden we overzicht.

SCHOOLFOTOGRAAF
Nu we allemaal met onze mooiste
glimlach op de foto zijn gezet, is het
wachten op de resultaten. Over ongeveer 4 weken komen de fotokaarten
mee naar huis waarmee u vrijblijvend
de foto´s kunt bestellen.
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SMART START GOIRLE
Vanuit de organisatie Smart Start
Goirle, kregen we te horen dat er zich
al heel wat ouders voor het onderzoek
-waarover wij in Opschrijverke 3 berichtten- hebben aangemeld. Maar
tevens het verzoek er in onze nieuwsbrief nogmaals aandacht op te vestigen. Hoe meer deelnemers, hoe meer
valide de gegevens. Dus hieronder
nogmaals de informatie.
Ouders met kinderen van 0 tot 7 jaar
hebben inmiddels een brief van de
gemeente Goirle om mee te doen aan
een onderzoek ontvangen.
De gemeente onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderopvang nog beter aansluit bij uw kind
en uw wensen. Dat helpt om kinderen
de beste kansen te geven op een goede ontwikkeling.
Alle ouders met jonge kinderen kunnen de vragenlijst invullen. Of uw
kind nu wel of niet naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder,
oppas of familie gaat. Het maakt niet
uit of de opvang in de gemeente Goirle plaatsvindt. We vinden dit onderzoek belangrijk voor een goede start
voor alle kinderen in Goirle. Doet u
mee?
Digitale vragenlijst
Om mee te doen vult u de digitale
vragenlijst in.
klik of typ de link in uw browser:
https://vragenlijsten.centerdata.nl/
Goirle.

Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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