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Op tijd komen

Inhoud

De school begint om 08.30 uur.
Wij willen u met nadruk vragen om ervoor te zorgen dat uw
kind(eren) op tijd op school zijn. Leerkrachten moeten om 08.30 uur
starten met hun lesprogramma. 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.
Kinderen van groep 3 t/m 8 en de Taalschool gaan bij de eigen ingang naar binnen.

Parkeren rondom de school
Op onze school zitten ruim 275 kinderen. Veel kinderen komen te voet
of op de fiets naar school. Een grote groep kinderen wordt met de auto
gebracht en weer opgehaald.
Regelmatig ontstaan er onveilige situaties bij het brengen en halen van
de kinderen.
Bij de politie zijn klachten van buurtbewoners binnengekomen over
het parkeergedrag van ouders rond 08.30 uur en 14.35 uur. De politie
heeft aangegeven extra te gaan controleren en eventueel te bekeuren.
Wij willen ouders die met de auto komen met klem vragen om verderop in de straat te
parkeren en rekening te houden met de buurtbewoners.
Als het enigszins mogelijk is breng dan uw kind(eren) te voet naar school of met de fiets.
De school is niet verantwoordelijk voor geparkeerde fietsen op het schoolplein, zorgt u
daarom zelf voor een slot. Te voet naar en van school is een gezonde en veilige oplossing!

Vervanging bij zieke of afwezige leerkracht
U heeft vorige week een brief per mail ontvangen over het tekort aan invalkrachten in het
onderwijs.
Ook wij hebben al een paar keer gemerkt dat er geen invaller beschikbaar is. Soms kunnen
we intern wat schuiven, soms is er nog een extra leerkracht in school en soms delen we
een groep op. We bekijken dit steeds per dag. Als er geen oplossing is zullen we in het
uiterste geval een groep naar huis moeten sturen en hopen dan op uw begrip.

Buiten spelen in herfst en winter
Het wordt kouder buiten. Toch gaat het buitenspelen gewoon door, ook voor de kleuters.
Kinderen spelen graag buiten en ervaren zo de diversiteit van de verschillende seizoenen.
Zorgt u ervoor dat uw kind een warme jas aan heeft. Op heel koude dagen zijn
handschoenen en een sjaal ook fijn voor kinderen.
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Schoolfruit
Vanaf woensdag 14 november tot aan de meivakantie krijgen wij weer
gratis EU-schoolfruit.
Dit houdt in dat we elke week 3 stuks fruit of hapklare groente krijgen
voor elk kind.
Op woensdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen dit schoolfruit in
de kleine pauze eten. Zij hoeven deze dagen dus geen tussendoortje van
thuis mee te nemen. Iets te drinken meenemen mag wel. Op school
water drinken is uiteraard ook gezond.
Het eten van fruit is gezond en geeft kinderen weer energie om te kunnen leren en spelen.
Op school krijgen wij wekelijks een nieuwsbrief m.b.t. het schoolfruit.
Dit jaar kunnen ook ouders zich opgeven voor een nieuwsbrief over het schoolfruit. Hierin
staat onder andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat ouders hier
rekening mee kunnen houden. Ouders kunnen zich voor de nieuwsbrief opgeven via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Fruit schillen
Voor de kinderen van de groepen 1-2 en 3 willen wij het schoolfruit op woensdag, donderdag
en vrijdag schoonmaken en/of schillen. Leerkrachten hebben hier gedurende de dag geen tijd
voor.
Wij zoeken voor elke ‘schoolfruitdag’ 3 à 4 ouders die 's morgens om 08:30 uur in de
teamkamer het fruit voor de groepen 1-2 en 3 willen schoonmaken en/of schillen.
U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven of u op woensdag, donderdag of vrijdag mee
wilt helpen met het schoonmaken en/of schillen van het schoolfruit.

Nationaal schoolontbijt
's Morgens ontbijten is heel belangrijk. Je lichaam heeft energie nodig
om te kunnen functioneren.
In de week van 5 november doen veel scholen mee aan het Nationaal
Schoolontbijt; een gratis ontbijt voor alle kinderen. Samen eten is
gezellig.
Op basisschool Hubertus doen wij op vrijdag 9 november mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. Uw kind start de schooldag met een gratis aangeboden ontbijt in de
eigen groep. Samen eten is gezellig en na een goed ontbijt kun je goed leren en spelen.
In de bijlage een nieuwsbrief met meer informatie.

Aanpassing Kerstviering
Op de kalender staat dat de kerstviering plaatsvind op woensdag 19 december. Deze is echter
verplaatst naar donderdag 20 december van 17.00-18.30 uur. Past u deze verandering aan op
uw eigen kalender?
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Dit schooljaar zijn wij in de groepen 3 t/m 8 + Taalschool gestart met een nieuwe
schrijfmethode; ‘Pennenstreken’.
Kinderen schrijven in deze methode niet meer aan elkaar maar los, in blokschrift.
Kinderen die kunnen lezen zien de hele dag door overal letters in blokschrift: in boeken en
kranten, op levensmiddelen, op de tv, tablet computer en telefoon, etc.
Het schrijven van losse letters gaat veel makkelijker voor jongere kinderen. Oudere kinderen
ontwikkelen een eigen handschrift en gebruiken hier vaak blokschrift voor.
Met de methode ‘Pennenstreken’ sluiten wij meer bij de schrijfbehoeften van alle kinderen
aan.

Gebruik van schoolmaterialen
Op school krijgen kinderen alle materialen die zij nodig hebben om te kunnen werken; denk
aan (kleur)potloden, gum, schaar, stiften, etui, liniaal etc.
Het is niet nodig om deze spullen van thuis meebrengen. Er kan op school van alles mee
gebeuren of kwijtraken. Spullen van thuis zijn om thuis te gebruiken.

Ongelukjes en reservekleding
Soms hebben kinderen op school een ongelukje en plassen in hun broek. Gelukkig hebben wij
reserve kleding op school.
Kinderen krijgen de natte kleding in een plastic zak mee naar huis.
Het is de bedoeling dat de reservekleding zo snel mogelijk, gewassen, weer op school
ingeleverd wordt. Helaas komt dit niet altijd terug en raakt onze voorraad op!
Heeft u thuis nog kleding (bijv. trui, T-shirt, broek, rok) waar uw kind uitgegroeid is? Gooi deze
niet weg maar vraag aan de leerkrachten van groep 1-2 of zij het kunnen gebruiken om de
voorraad weer aan te vullen.

Hoofdluis
Ja, ze zijn er nog steeds die vervelende kriebelbeestjes.
Het is daarom heel belangrijk dat u wekelijks uw kind(eren) controleert en direct behandelt bij
het aantreffen van neten of luizen. Mocht u neten of luizen ontdekken, meld dit dan bij de
leerkracht van uw kind.
Op school willen wij heel graag na elke schoolvakantie alle kinderen controleren. Hiervoor
hebben wij een groepje ouders nodig die dit wil doen. Als er genoeg ouders zijn die mee willen
helpen kost dit weinig tijd. Meld u dus aan bij de leerkracht of bij juffrouw Emmy.
Dinsdagmorgen 6 november om 08.30 uur komt een verpleegkundige van de GGD uitleg geven
over het controleren van kinderhoofden. U bent van harte welkom.
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Ik geef een ander een complimentje

Schrijven in blokschrift
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Bij de ouder-kind gesprekken van begin oktober heeft u een envelop gehad met betrekking
tot de ouderbijdrage.
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage overgemaakt, waarvoor dank.
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Wilt u dit dan a.u.b. zo snel mogelijk doen. De
ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten voor kinderen zoals: een cadeautje op 5
december, schoolreis, sportdag, etc.

Ouderkamer
Elke dinsdagmorgen staat er koffie en thee klaar in de aula. U kunt samen iets drinken,
elkaar ontmoeten en een praatje maken.
Elke vrijdagmorgen staat er een thema centraal in de ouderkamer van de school. Naïma
Boukou is als coördinator aanwezig van 08.30 uur tot 10.30 uur.
De komende weken staan de volgende thema's op het programma:
Vrijdag 2 november
GGD, samen praten over opvoeden
Vrijdag 9 november
helpen bij het Nationaal Schoolontbijt (voor wie wil)
Vrijdag 16 november informatie over Stichting Leergeld
Vrijdag 23 november R-Newt, praten over de jongeren in onze wijk
Vrijdag 30 november de taalconsulent komt ouders informeren
Vrijdag 7 december
Surprisespel met ouders
Vrijdag 14 december iemand van R-Newt komt praten met ouders??
Vrijdag 21 december Jaarafsluiting + activiteit
De ouderkamer is er voor alle ouders, dus loop eens binnen of sluit aan bij een thema.
Komt u al regelmatig in de ouderkamer? Vraag eens een ouder die nog nooit in de
ouderkamer is geweest mee naar de ouderkamer!

Eerste Communie
In de bijlage een brief van de parochie Peerke Donders met informatie over de Eerste
Communie in het voorjaar van 2019.
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Mijn jas en mijn tas hangen aan de kapstok

Ouderbijdrage

