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Agenda:

5 en 6 nov.
Theatervoorstelling kleuters
“De vervelende bus”
6 nov. :
Eerste ronde Kijk-registratie
week 9 nov:
bijbehorende 10minutengesprekken en opstartgesprekken
3 en 11 nov.:
webinars GGD
Lachgas en social media

START TWEEDE PERIODE
We zijn afgelopen maandag gestart
met de tweede periode van het
schooljaar die ons van herfst naar
kerst moet brengen. Een periode
waarin doorgaans de ’snotneusjes’
en ‘verkoudheidskriebeltjes’ wat
meer de kop op gaan steken. Een
extra reden om alert te zijn op
ziekteverschijnselen en ons goed
aan de richtlijnen te houden. Dat
geldt uiteraard ook voor de ziekmeldingen. Neem klachten serieus
en meld ons via de telefoon op tijd
als uw kind niet naar school kan
komen. Laten we hopen dat we
met alle maatregelen de komende
weken toch wat lichtpuntjes zullen
gaan zien. Binnen het team is in
ieder geval op dit moment niemand positief getest.

KIJK-REGISTRATIE EN 10MINUTENGESPREKKEN
KLEUTERS
Zoals al eerder werd aangekondigd
gaat de eerste ronde Kijkregistratie op vrijdag 6 november
mee naar huis. Niet alle ouders
ontvangen deze dus..
De week erna (vanaf 9 november)
vinden dan de bijbehorende 10minutengesprekken plaats. Ook
zijn er dan de zgn. opstartgesprekken voor nieuwe kleuters. (zonder
Kijk-registratie) Bij alle gesprekken gelden dezelfde maatregelen
als tijdens de 10minutengesprekken voor de hogere
groepen die voor de herfstvakantie
werden gehouden:
•
Kom het liefst alleen;
•
ontsmet uw handen bij binnenkomst;
•
houd in de school voldoende
afstand van leerkrachten en
andere ouders;
•
indien u toch liever niet naar
school wilt komen, kunt u
ook een online-afspraak maken. Geef dit op tijd via de
mail aan bij de leerkracht.
Let op! Voor de 10minutengesprekken kunt u alleen
gebruik maken van de achteringang bij de zandbak.

BESTUURLIJKE
SAMENWERKING
Samenwijs / BOOM / EDU-LEY in
ontwikkeling: verkenning bestuurlijke samenwerking
Wij maken als basisschool ’t
Schrijverke onderdeel uit van stichting Edu-Ley. Het bestuur voelt
zich verantwoordelijk voor een
kwalitatief goed aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 0
-13 jaar. Het bestuur heeft de ambitie om dit verder te versterken en
daarmee de kansen voor kinderen
en medewerkers te vergroten. De
komende maanden willen wij onderzoeken of samenwerking met de
besturen van BOOM en Samenwijs
daaraan bijdraagt. Zodra dit onderzoek is afgerond, zullen wij u over
de uitkomsten informeren.
BOOM vertegenwoordigt 6 basisscholen en 1 school voor speciaal
basisonderwijs in de gemeente Oisterwijk, Edu-Ley vertegenwoordigt
6 basisscholen in Goirle en Samenwijs vertegenwoordigt 8 opvang- en
onderwijscentra en een gastouderbureau in Hilvarenbeek/
Middelbeers.

DE VERVELENDE BUS
Wachtende mensen bij een bushalte, een saaie rit…. Een tochtje met
de bus kan soms best vervelend
zijn. In de voorstelling ‘De Vervelende bus’ laat men zien dat een
vervelende bus eigenlijk ook heel
leuk kan zijn. Op 5 en 6 november
stopt de bus bij haltes ‘t Schrijverke
en De Regenboog. Alle kleutergroepen gaan deze bijzondere theatervoorstelling bekijken. Het zal ze
ongetwijfeld niet vervelen!
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CURSUS FIETSREPARATIE
Leer je eigen fiets repareren in
Jongerencentrum Mainframe
Ook jij bent vast weleens te laat in de
les geweest omdat je fietsband lek
was. Of misschien heb je al eens een
bekeuring gehad omdat de verlichting
het niet deed. Balen toch? Daarom
kun je in een korte cursus van 3 weken leren om zelf je fiets te repareren.
Maar ook als je een stuntstepje of
skateboard wilt repareren, helpen we
je mee.
Voor wie en wat kost het?
Alle jongeren vanaf groep 8 kunnen
meedoen en dat kost jullie helemaal
noppes, niks!
Wat ga je leren?
- De lekke band plakken
- Verlichting repareren
- Vervangen van remblokjes
- Afstellen van je versnellingen
- Monteren van nieuwe onderdelen
kan natuurlijk ook.
Wanneer en waar is het te doen?
1 e cursus, 5 November, 12 November, 19 November
2e cursus, 3 december, 10 december,
17 december
3e cursus, 7 Januari, 14 januari, 21
januari
Steeds van 18.30u tot 20.00u in Jongerencentrum Mainframe
Wil je ook meedoen? Meld je dan aan
door een mail te sturen naar aanmelden@mainframe101.nl. Je kunt ons
ook een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Let op, er zijn
voor elke cursus maar een beperkt
aantal plekken!

OBS ‘t Schrijverke
Guido Gezellelaan 137, 5051 ML Goirle, 013-5344455
info@schrijverke.nl, www.schrijverke.nl

WEBINAR LACHGAS EN
SOCIAL MEDIA
De GGD organiseert de komende
weken i.s.m. betrokken organisaties
een tweetal webinars die wellicht
voor ouders met opgroeiende kinderen zeer interessant kunnen zijn.
Op dinsdag 3 november om 20:00
wordt vanuit de GGD samen met
Novadic Kentron, Halt en R-newt
jongerenwerk voor ouders een webinar over lachgas georganiseerd..
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan via de aanmeldknop in de
uitnodiging of via deze link: https://
ggdhvb.webinargeek.com/lachgasalles-wat-je-als-ouder-wil-weten-over
-lachgas
Op woensdag 11 november om
19:30 uur volgt dan i.s.m. Helder
Theater en Mediaeigenwijs een webinar over sociale media voor ouders
met kinderen tussen 10 en 16 jaar
oud.
Ouders kunnen zich aanmelden via :
https://www.ggdhvb.nl/
nieuws/2020/10/Webinar-Leg-datding-nou-eens-weg

Met vriendelijke groet,
team ‘t schrijverke.

