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Algemene ouderavond en de Kanjertraining: 
Zoals u al heeft kunnen lezen wordt op dinsdag 4 oktober a.s. de jaarlijkse 
algemene ouderavond gehouden. We starten om 19.00 u. met het zakelijke 
deel, waarna er pauze is en we om 20.00 u. verdergaan met het thema van dit 
jaar: De Kanjertraining. 
Vandaag hebben we als team de eerste dag van onze Kanjertraining genoten.  
En in dubbel opzicht genoten, omdat de training niet alleen heel deskundig en 
goed werd gegeven, maar ook, omdat de inhoud die dit programma uitdraagt 
geweldig goed past bij hoe wij als team met elkaar, kinderen en ouders zouden 
willen omgaan. Wat ons betreft is het dan ook een must voor elke ouder om 
dinsdagavond aanwezig te zijn. Uiteindelijk hebben we elkaar heel hard nodig 
om onze school een nog beter klimaat (want er zijn al heel veel goede zaken) te 
geven. Morgen gaan wij vol goede moed aan de tweede studiedag beginnen 
(de kinderen zijn nog een dag vrij) en we rekenen dus op uw komst 
dinsdagavond. 
 
LOT-controle: 
Op woensdag 5 oktober is er een LOT controle voor groep 4 van juf Caroline. 
Let u a.u.b. op kapsels…gel…!! 
 
Gebruik van de fietsenstalling: 
Gelukkig zijn er heel veel kinderen die gebruik maken van de fietsenstalling 
(minder parkeerproblematiek in de Geuzingerbrink). In principe is er genoeg 
plaats, maar met de verschillende soorten fietsen (dikke banden, manden 
voorop, enz.) is het niet altijd makkelijk om je fiets goed in of uit de stalling te 
krijgen. Wij vragen iedereen om dat met beleid te doen, zodat je de fiets van 
een ander (en dat gebeurt) niet beschadigt. 
 
Herhaalde oproep: Lichtbrigade: 
In aanloop naar de wintertijd is het verstandig om de fietsverlichting goed te 
controleren. 
Op donderdag 13 oktober  zal dit de hele dag op school door de lichtbrigade 
gebeuren. De lichtbrigade moet gevormd worden door ouders. 
Wie van u wil deelnemen aan de lichtbrigade? Zonder een lichtbrigade kan 
deze activiteit van Veilig Verkeer Nederland niet doorgaan. Wij hopen op nog 
veel meer hulp! 
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Er zijn 2 ouders die zich hebben opgegeven en dat is te weinig.  Bij te weinig 
opgave kan de lichtbrigade helaas niet doorgaan. Dit zou jammer zijn voor de 
actie en natuurlijk voor de controle op de fietsverlichting van uw kind. 
U kunt zich voor de lichtbrigade opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
 
Groep 1 t/m 8, Kinderboekenweek: 
Voor altijd jong: Opa’s en oma’s bezoeken onze school….?? 
Maandag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek bij ons op school. 
Omdat het thema “Voor altijd jong” is, zijn we nog op zoek naar opa’s en/of 
oma’s die iets over hun schoolervaring in een groep willen vertellen. 
Dus zijn er opa’s of oma’s die het leuk vinden om op bezoek te komen en te 
vertellen, geef dat dan aan bij de leerkracht van uw kleinkind. Zij maken dan 
een afspraak. 
Kleedjesmarkt:  
Op donderdag 13 oktober sluiten we gezamenlijk af met een kleedjesmarkt.  
Alle kinderen mogen hun boeken verkopen voor €0,50 en natuurlijk mag je ook 
bij anderen kopen.  
Iedereen neemt een kleedje mee om zijn of haar boeken mooi op te leggen. 
Overal in de school is dan markt. Ouders, opa's en oma's ... zijn ook van harte 
welkom.  
We beginnen om 14.15 uur.  
 
 


