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De school begint om half negen

Inhoud

U zult het vast al wel gemerkt hebben. Wij sluiten de deuren om
08.30 uur, zodat leerkrachten en kinderen op tijd kunnen starten
met het lesprogramma.
Wij willen u met nadruk vragen om ervoor te zorgen dat uw
kind(eren) op tijd op school zijn. Het is voor alle kinderen en
leerkrachten fijn om in alle rust te kunnen starten met de dag.
Daarom willen wij u vragen de school om 08.30 uur te verlaten
en niet meer door de gangen te lopen.
Na 08.30 uur mogen alleen kinderen, dus zonder ouders, nog via de voordeur naar
binnen.

De school begint om
half negen ....................1

Schoolregels

Themabijeenkomst
Puberbrein....................3

In ’t Jagertje nummer 1 heeft u de schoolregels kunnen
lezen. De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn
deze in alle groepen opnieuw besproken met de
kinderen. Waarom zijn er schoolregels? Welke
schoolregels zijn er? Wat houdt een schoolregel in? Hoe
fijn is het als iedereen zich aan de schoolregels houdt?
Wat moet ik dan doen?
Uiteraard is meteen de link gelegd met de Kanjer petten:
Witte pet
=
wij helpen elkaar
Zwarte pet
=
niemand speelt de baas
Rode pet
=
niemand lacht een ander uit
Gele pet
=
niemand doet zielig
Maandagmorgen 17 september heeft namens elke groep 1 kind
zijn/haar handtekening gezet onder de schoolregels. Hiermee
heeft elke groep beloofd om zich op school aan de
schoolregels te houden.
In elk lokaal hangt inmiddels een kopie van deze
handtekeningen.
Uiteraard gaan de schoolregels het hele jaar door aandacht
krijgen. Elke maand zal een andere schoolregel centraal staan.
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Agenda
28-09-2017
Themaavond
Puberbrein
3-10-2017
Informatieavond groep
8
5-10-2017 Landelijke
onderwijsstaking
Alle leerlingen vrij
9-10-2017 en 10-102017
Ouder-kindgesprekken
12-10-2017
Hubertustheater
15-10-2017 t/m 20-102017
Herfstvakantie
Iedere dinsdag en
vrijdag Ouderkamer
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Vakantierooster
In de ouderkalender staat een foutje. De voorjaarsvakantie is van 12 februari t/m 23
februari 2018. Dit is 1 week langer dan op de kalender staat.
Voor de volledigheid hieronder het volledige vakantierooster 2017-2018
donderdag 5 oktober 2017
maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017
vrijdag 22 december 2017
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
vrijdag 9 februari 2018
maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 23 februari 2018
vrijdag 30 maart 2018
maandag 2 april 2018
maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018
donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
maandag 11 juni 2018 t/m vrijdag 15 juni 2018
vrijdag 6 juli 2018
maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

studiedag
herfstvakantie
studiemiddag vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie
studiemiddag vanaf 12:00 uur
voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
junivakantie
studiedag
zomervakantie

Herfst en kleding
Helaas, de zomer is voorbij. Het wordt kouder buiten en het regent vaker.
Buiten spelen en veel bewegen is gezond voor kinderen. Dus:
 Tijdens de kleine en grote pauze spelen kinderen buiten.
 De kleuters spelen elke dag nog extra buiten.
 De groepen 3 t/m 8 + Taalschool hebben 1 keer in de week gymles de gymzaal.
De gymles gaat altijd door!
 Op donderdagmiddag is de Walkie Talkie voor de groepen 3 t/m 8. Tijdens de
Walkie Talkie gaan we 15 minuten rennen en/of wandelen rond de school.
Zorgt u ervoor dat uw kind kleding en schoenen aan heeft die tegen wind en regen
bestand zijn?
Een paraplu meenemen mag, maar op eigen risico.

Afval en gezondheid
Heeft u op 11 september de pakjes afvalberg van één week gezien?
Dat waren er veel!
We zien nu elke dag heel veel oranje bidons en andere bekers uit de tassen komen. Dat
is goed voor het milieu.
Ook drinken al steeds meer kinderen water. Dat is heel goed tegen de dorst en ook nog
eens super gezond.
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Jumbo Actie
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo
gaan sparen voor onze school.
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een
schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen
aan een school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven.
Van de punten die we ophalen kunnen wij
namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de
kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de
schoolpunten ook direct aan onze school toekennen.
Dit jaar kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app.
Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in
de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de
schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden.
U kut uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een
dropbox waar u ze in achter kunnen laten.
Spaart u mee voor basisschool Hubertus?

Kinderboekenweek
Gruwelijk Eng! Dat is het thema van de Kinderboekenweek dit
jaar.
Uiteraard gaan wij hier in elke groep aandacht aan besteden. Lezen
is leuk, lezen is spannend en lezen is leerzaam.
In de bibliotheek kunt u samen met uw kind veel leuke en
informatieve boeken vinden. Een abonnement is voor
schoolkinderen gratis.
Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek een actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
 Koopt u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel,
lever dan de kassabon in bij de leerkracht van uw kind.
 De school verzamelt alle kassabonnen en telt deze op.
 De school ontvangt een waardebon om extra boeken te kopen voor school.
Op www.bruna.nl/schoolbieb vindt u meer informatie over deze actie

Themabijeenkomst Puberbrein
In de bijlage van dit Jagertje een flyer over de themabijeenkomst op 28 september.
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Ik zorg samen met leerkracht(en) en

Donderdag 5 oktober hebben alle kinderen vrij. Wij hadden dan met het team een
studiedag gepland, maar gaan deelnemen aan de landelijke onderwijsstaking in Den
Haag.

medeleerlingen voor een prettige sfeer

Onderwijsstaking

