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Nieuwsbrief oktober
01 en 02-10 Ouderspreekuur
De link om voor dit 10-minuten spreekuur te kunnen inschrijven heeft u ontvangen in week 37.
02-10 Gastles groep 7-8 Halt
Het onderwerp Online Veiligheid wordt in deze les uitgebreid behandeld door een
medewerkster van bureau HALT.
03-10 Opening Kinderboekenweek
Deze ochtend gaan we met alle kinderen in de hal kijken naar de centrale opening van de
Kinderboekenweek op onze school. Het thema is vriendschap, KOM ERBIJ!

04-10 Spreekuur Schoolmaatschappelijk werkster
Hylkje van der Vlugt houdt van 12.30-13.30 uur spreekuur in ons schoolgebouw. Als u Hylkje wilt
spreken maar niet in de gelegenheid bent om naar het spreekuur te komen, kunt u haar bellen
voor het maken van een afspraak. Tel. 0623748003.
05-10 Dag van de Leraar, kinderen zijn vrij
Bij Primas-scholengroep staat deze dag in het teken van MUZIEK. De leerkrachten nemen deel
aan diverse workshops over dit onderwerp in Het Paalhoofd, de Primas-school in Zoutelande.

12-10

Gezamenlijke afsluiting Kinderboekenweek in de hal

12-10

Herfstvakantie vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur t/m 19 oktober
Iedereen een fijne week gewenst!

29-10 ColumBus

Agenda:
02-11 Crea-ontmoetingsochtend met kinderen en ouders
12-11 Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij.
13-11 Actie Schoenendoos. De kinderen krijgen in oktober een informatiefolder over deze actie mee.
Mededelingen:
Plein
Het bedrijf dat de voetbalkooi plaatst heeft 10 oktober in de planning staan voor onze school. Dus het
is bijna zover ……..
Daarna gaat meester Wilbert met betonverf een veld uitzetten voor Pauze-Plein-Sport activiteiten.
Hiervoor heeft de gemeente Veere twee sets materialen beschikbaar met hierin o.a. losse doeltjes,
basketbalkorven, een pleinhockeyset en nog heel wat ander materiaal. Twee sets is te weinig, want elke
set staat een half jaar op een school. Aangezien er zo’n 15 basisscholen in Veere zijn kun je
gemakkelijk uitrekenen dat de scholen veel minder vaak aan de beurt komen voor de Pauze-Plein-Set
dan ze zouden willen. Sets opdelen ‘werkt’ niet. En zelf een set kopen is voorlopig te duur. Onze
financiele prioriteit ligt nu bij het speelhuisje voor kleuters dat nodig vervangen moet worden!
Meer bewegen voor kinderen is een speerpunt van de regering. Maar als daar geld voor nodig is is men
niet thuis helaas.
Wilbert heeft bij een organisatie subsidie aangevraagd voor twee extra sets, maar deze is afgewezen.
De school heeft nu op eigen kosten een setje pleinhockey materialen aangeschaft, zodat de kinderen
toch op het daarvoor bestemde deel van het plein aan de slag kunnen. Het begin is er………
Ouderbijdrage
Wilt u de vrijwillige ouderbijdrage van € 55, - per kind overmaken naar NL52RABO 0 31 22 20 197
t.n.v. Primas-Bergpadschool met de vermelding van de naam van uw kind(eren)? Dank voor uw
medewerking.
AVG
Het was een hele klus om alle ingevulde toestemmingsverklaringen voor vervoer, foto’s en overleg met
KOW terug te krijgen. Na vier weken had ik nog niet van alle ouders de formulieren ingevuld terug, dus
moest ik blijven ‘hengelen’. Zonder toestemming mogen we uw kind namelijk niet meer meenemen voor
een schoolreisje of excursie en er vonden diverse uitstapjes plaats in september …….

Gelukkig geeft het overgrote deel van de ouders toestemming voor de gevraagde zaken.
Het is voor de scholen een flinke taak om de aangegeven onderdelen in de verklaring te registreren.
Maar lastiger is het om goed rekening te houden met de door ouders ingevulde punten zonder hierin
fouten te maken. Het ene kind ‘mag’ wel en het andere niet …… We gaan als schoolteam ons best doen!
Let wel: Aan het begin van elk schooljaar mag u uw toestemming intrekken of verruimen als u er anders
over bent gaan denken.
TMO
Voor de Tussen-de-middag opvang door KOW op vrijdag blijkt te weinig interesse te zijn. Daarom gaat
het openstellen van de vrijdag niet door.
Annelies van Leerzem

