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Belangrijke data
13-10-2020
19.00u MR vergadering

Beste ouders, verzorgers,
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de
kennismakingsgesprekken in volle gang. Zo behouden we de
korte lijnen en blijft iedereen nauw betrokken bij de school.
We weten als geen ander hoe belangrijk het is (zeker in deze
tijd waar het elkaar ad-hoc treffen niet mogelijk is) om in
contact/overleg te blijven met elkaar en wij willen
benadrukken dat wanneer u vragen heeft m.b.t. de
ontwikkeling van uw kind(eren) u te allen tijde een afspraak
kan maken met de groepsleerkracht. Tijdens het
kennismakingsgesprek zal dat nogmaals benadrukt worden.
Daar het eerste rapport rond eind februari met de kinderen
mee gegeven wordt, bieden wij de mogelijkheid tot
ontwikkelgesprekken in november. Deze ontwikkelgesprekken
vinden plaats in de middagen na schooltijd.

16-10-2020
Vanaf 14.30u herfstvakantie
29-10-2020
Inloopspreekuur Toos de
Moor

Pauze op het Avonturenpad

We hebben ons tijdens de studiedag afgelopen 16 september
beziggehouden met de leerlijnen van Parnassys en welke
mogelijkheden deze module biedt. In de middag heeft een
beleefcircuit TOS (taalontwikkelstoornis) centraal gestaan.
Zowel de ochtend als de middag zijn zeer interessant geweest
waarbij we in de middag zelf hebben kunnen ervaren hoe
moeilijk het is wanneer je iets verbaal duidelijk wilt maken,
maar je omgeving je niet begrijpt.
Wat betreft de lunch willen we u met klem vragen om geen
snoep mee te geven in de lunchtrommels. In deze Willem
Spreekt kunt u nogmaals teruglezen wat ook in de
schoolkalender is gepubliceerd.
Let op: vrijdag 16 oktober start de herfstvakantie voor de
groepen 1 t/m 4 om 12.00u en voor de groepen 5 t/m 8 om
14.30u.
Vriendelijke groeten, team Willem de Zwijger
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Lunchen op school
We verzoeken u om uw kind(eren) een gezonde lunch (niet teveel!) en voldoende drinken mee
te geven. Geef geen snoep mee; een stuk fruit of een gezond koekje is prima. Als u uw kind
drinken meegeeft naar school, wilt u dan aan de volgende tips denken:
- de voorkeur gaat uit naar een beker drinken i.p.v. een pakje, dit i.v.m. de hoeveelheid afval;
- gebruik een deugdelijke, goed sluitende beker of drinkfles;
- géén koolzuurhoudende dranken;
- doe de bekers niet te vol;
- water kan op school worden getapt.
Enquete continurooster
Via Parro heeft u een link ontvangen om uw stem uit te brengen wat betreft het continurooster.
Dit is mogelijk tot maandag 5 oktober.
Kinderboekenweek 2020 En toen…………..
De Kinderboekenweek start op 30 september. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we op
school terug in de tijd. We brengen de geschiedenis tot leven en ontdekken de wereld van
vroeger. We lezen spannende verhalen over ridders, verplaatsen ons in de oorlogstijd en we
komen van alles te weten over de Oudheid. In elke groep wordt er extra veel (voor)gelezen!

Het is weer tijd voor de Kinderboekenweek in de bieb!
Breng geschiedenis tot leven en ontdek werelden van vroeger. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het
lezen van prachtige boeken!
Kijk op Jeugdbieb voor boekentips over het thema Vroeger en over de griffels en penselen die
zijn toegekend aan de mooiste boeken van afgelopen jaar!
Doe mee met de stickerspeurtocht en reis met ons door de tijd
Alle kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens de Kinderboekenweek een stickerspeurtocht komen
doen in de Bibliotheek. Ben je jonger dan 8 jaar? Dan kun je deze speurtocht samen met je
ouders/verzorgers doen. De speurtocht is gebaseerd op het boek 'Hadden de Grieken al
raketten' van Govert Schilling. Je komt tijdens de speurtocht van alles te weten over techniek
door de eeuwen heen.
Locatie: Bibliotheek West-Brabant (Bibliotheek Zevenbergen, Bibliotheek Roosendaal, e.a.),
deelname is gratis.
We hopen je te zien tijdens de Kinderboekenweek. Tot snel!
Kijk voor openingstijden op onze website: www.bibliotheekwb.nl
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Inloopspreekuur Toos de Moor (jeugdverpleegkundige CJG)
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten
dat je er als ouder niet alleen voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kan helpen
wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit, alcohol- en drugsgebruik en nog veel
meer. Donderdag 29 oktober is Toos de Moor aanwezig op school. Wanneer u Toos wilt spreken
tussen 8.30u en 9.00u. kunt u dat mailen naar tmoor@ggdwest-brabant.nl.

Kennismaken/inschrijven? U bent van harte welkom!
Wordt uw zoon of dochter in 2020 of begin 2021 vier jaar? U bent van harte welkom om kennis
te komen maken.
Met het oog op groepsindelingen en het aantal te formeren groepen de komende jaren is het
prettig om te weten hoeveel nieuwe kinderen we mogen verwachten. We hopen u snel met
uw zoon of dochter te mogen ontvangen op onze school!

Volgende Willem Spreekt verschijnt eind oktober
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