Kalender
26 - 09
01 - 10
02 - 10
05 - 10
08 - 10
12 - 10
15 - 10
22 - 10
29 - 10

Informatieavond
KIVA-meting groep 1 t/m 8
Opening kinderboekenweek
Kleding- en speelgoedbeurs / Dag van de leerkracht
Zwemmen groep 8
Afsluiting kinderboekenweek
Zwemmen groep 7
Start Herfstvakantie t/m 26/10
Zwemmen groep 5/6

Informatieavond
Vanavond 26 september is de informatieavond. We starten om 20.00 uur met
informatie vanuit de ouderraad en SKIK. Daarna een korte introductie vanuit het
managementteam. Vervolgens is er gelegenheid om in de klassen een kijkje te nemen en meer
informatie over de lesmethoden en gang van zaken in de klas te krijgen.

Wijziging Rien Stout loop
In verband met het continurooster wat veel lagere scholen inmiddels hebben ingevoerd hebben we
dit jaar besloten de start van de RS scholierenveldloop te verplaatsen naar 15.00 uur. Omdat anders
groep 3, 4 en 5 van de lagere scholen niet meer kunnen meedoen, wat we natuurlijk jammer vinden.
Het nieuwe startrooster voor elke groep staat achterop het startnummer wat elke deelnemer krijgt.

Hoofdluis
Er is hoofdluis geconstateerd binnen de school.
Het is belangrijk om preventief uw kind(eren) en uzelf te checken op hoofdluis of
neten. De beste manier om hoofdluis te bestrijden of voorkomen is iedere dag goed
kammen met een luizenkam. Mocht u ook bij uw kind luizen of neten ontdekken, wilt u dit dan
melden bij de leerkracht van uw kind?
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Op 3 oktober openen wij de kinderboekenweek 2018 met als thema: kom erbij!
Wij openen deze week met een leuke speurtocht in de school waarbij de kinderen op zoek gaan naar
bekende duo’s/vrienden.
Het zou heel leuk zijn als er deze week vaders, moeders, opa’s en oma’s willen voorlezen in de
groepen (groep 1 t/m 8). U kunt dit aangeven bij de leerkracht van de groep.
Naast het lezen en voorlezen staat ook creativiteit centraal en gaan we aan de slag voor de gouden
en zilveren penseel!

Belangrijke data:
●

Vrijdag 12 oktober 10.45-11.45 uur: boekenruilbeurs
Ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in
de school. Kinderen mogen deze dag alles ruilen van papier (denk aan boeken, stickers,
strips, posters, kaartjes)

●

Vrijdag 19 oktober (dus vrijdag voor de vakantie): voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Ouders van kinderen die geselecteerd zijn voor de wedstrijd worden persoonlijk uitgenodigd.

Ouderportaal
Op de Geert Holle werken we ook met een ouderportaal. In het
ouderportaal kunt u o.a. de toetsresultaten van uw kind(eren)
terugvinden. De gegevens van de groep (namen leerlingen) zijn
i.v.m. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet meer toegankelijk. Via het
ouderportaal kunt u ook wijzigingen in uw adres, tel.nr., medische gegevens, enz. doorgeven, maar u
kunt dit ook rechtstreeks doorgeven aan Sylvia van Schagen van de administratie. Mocht u (nog)
geen inloggegevens voor het ouderportaal hebben of deze kwijt/vergeten zijn, dan kunt u deze
opvragen door een mail te sturen naar: administratie@geertholle.nl. Graag met vermelding van de
naam van uw kind(eren).
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Herinnering kinderkleding-/speelgoedbeurs?
Op vrijdag 5 oktober van 20.00 tot 21.30 uur wordt er een Kinder NAJAARS/WINTER kleding- en
speelgoedbeurs gehouden in de school. De opbrengst is ten gunste van het schoolpleinproject.
Komt allen kijken en KOPEN!!! Voor meer informatie, zie bijlage.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 31 oktober.
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