Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk
Postbus 111
5374 ZJ Schaijk
e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
tel: 0486-461283

Per Omgaande
21-10-2016

schooljaar 2016 – 2017
nummer 04

Inhoud
Van de directie
Schoolfotograaf
Informatie van buiten school
Actie MOV
BSO De Grasspriet
Voorleesexpress
Speelgoed- en kledingmarkt
Agenda voor week 43, 44 en week 45
Jarig in week 43, 44 en 45

1
2
2
2
3
3
4
5
5

Van de directie
Vieringen
Afgelopen schooljaar hadden we een aantal vieringen die goed bezocht en ook
goed ontvangen werden. Dit schooljaar hebben we nog geen vieringen ingepland,
omdat we de vieringen voor een deel willen koppelen aan IPC. Het is de
bedoeling dat de IPC thema’s worden afgesloten met een presentatie,
tentoonstelling, optreden of iets dergelijks, waarmee de kinderen laten zien wat
ze hebben geleerd. Omdat we pas net begonnen zijn met IPC is het voor ons nog
lastig om in te schatten hoe we zo’n afsluiting precies vorm kunnen geven.
We zijn het volgende van plan:
- drie IPC thema’s gezamenlijk afsluiten in het theater en/of in de school
(presentatie, foto’s, tentoonstelling werkstukken, uitleg)
- drie vieringen waarin kinderen voor elkaar optreden zonder dat dit aan een
thema is gekoppeld
- de overige IPC thema’s worden per unit afgesloten.
De data waarop de vieringen worden gehouden zijn:
- vrijdag 11 november (IPC) de tijd waarop u welkom bent ontvangt u z.s.m.
na de vakantie
- vrijdag 23 december (kerstliedjes) – deze viering staat los van het kerstdiner
op donderdag 22 december!
- Dinsdag 14 februari (IPC)
- Woensdag 12 april (pasen feestviering)
- Vrijdag 9 juni (IPC)
- Donderdag 6 juli (Eindviering bedankje groepsouders)
Activiteiten tijdens de gymles
In overleg met Buurtsportcoach Aemy willen we de kinderen van onze school de
kans geven met diverse sporten in aanraking te komen. Dat kan bij veel sporten
uiteraard al via Sjors Sportief en via de Koningsspelen, maar door het tijdens de
gymles aan te bieden komen ook kinderen die een activiteit uit zichzelf misschien
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niet zo snel zouden kiezen hiermee in aanraking. Deze week was dat de activiteit
‘dans’. Bij de planning van de activiteit dans heeft één van de dansscholen uit
Schaijk deze week de mogelijkheid gekregen zich te presenteren. Er zijn echter
nog meer aanbieders van dans in Schaijk, ook zij willen uiteraard graag dat de
kinderen weten welke activiteiten ze daar kunnen doen. Buurtsportcoach Aemy
zal hen hiervoor nog benaderen.
In november zullen de kinderen kennis maken met een nieuwe vorm van
volleybal: smahsbal.
Mocht u of uw vereniging zich ook tijdens een gymles willen presenteren, dan
kunt u hierover contact opnemen met Aemy Sevinga (buurtsportcoach Landerd):
buurtsportcoach@landerd.nl
Schoolfotograaf
Gisteren hebben alle kinderen die op de foto zijn gezet door de schoolfotograaf
een kaartje met een inlogcode mee naar huis gekregen. U kunt daarmee
inloggen op zijn website en de foto’s bestellen.
Mocht u het kaartje kwijt zijn, problemen hebben met inloggen of andere vragen
hebben, neemt u dan contact op met de fotograaf: Stefan Prinssen,
info@achoolfotos.eu , tel. 0412-623123.
Kinderen die op woensdag 12 oktober afwezig waren, worden op dinsdag 8
november op de foto gezet.
Informatie van buiten school
Actie MOV
Tot dit jaar was het gebruikelijk dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
beide Schaijkse basisscholen een sponsor-actie hielden, die gekoppeld was aan
de jaarlijkse fietstocht van de M.O.V. Vanaf dit jaar is die koppeling echter los
gelaten met als belangrijkste reden, dat er nauwelijks nog leerlingen van de
basisscholen daadwerkelijk meefietsen. Gevolg is, dat de fietstocht voor dit jaar
al heeft plaats gevonden, namelijk op zondag 18 september , terwijl de sponsoractie nog moet komen. De M.O.V. wil om begrijpelijke reden die sponsor-actie
niet laten vallen, want hij brengt jaarlijks namelijk een aanzienlijk bedrag op, dat
bestemd is voor projecten in arme landen.
Bovendien is het goed dat de leerlingen zo nu en dan geconfronteerd worden met
gebieden, waar de mensen het in veel opzichten slechter hebben dan zijzelf.
Voor de deelnemende leerlingen is daarbij ook een niet onbelangrijk gegeven,
dat er leuke prijzen te winnen zijn.
De belangrijkste feiten op een rij:
- op maandag 17 of dinsdag 18 oktober krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8
uitvoerige
informatie over de actie
- op woensdag 19 oktober kunnen de leerlingen zich laten inschrijven
- van woensdag 19 t/m vrijdag 28 oktober is de werkelijke actieperiode; voor
een groot deel
valt die periode in de herfstvakantie
- op vrijdag 4 november is de prijsuitreiking.
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Het is niet onmogelijk dat de tijdsplanning van deze actie niet ideaal is, want er
zijn blijkbaar enkele andere lokale acties in ongeveer dezelfde periode. Dit was
bij de MOV niet bekend en in de komende jaren zal daar rekening mee gehouden
worden. We hopen desondanks natuurlijk op een goede opbrengst, want hulp
aan de armen is en blijft een bittere noodzaak.
BSO De Grasspriet
Ter introductie van wie wij zijn en wat wij doen
geven wij in de maand november vanaf 14.00
elke woensdag gratis workshops!
Deze duren ongeveer 2 tot 3 uur. Je mag jezelf
op verschillende datums inschrijven. 2 nov, 9
nov, 16 nov, 23 nov, 30 nov.
Wij maken een planning en je krijgt van ons te
horen op welke dag je bent ingedeeld. Je mag
ook aangeven wanneer je graag wilt deelnemen aan dezelfde workshop als je
vriendje of vriendinnetje.
Koken, sporten, creatief bezig zijn of misschien wel naar de biosscoop?!
Dit alles is nog een verrassing!
Schrijf je dus snel in vóór 28 oktober, want Vol=Vol!
Je kunt de inschrijving sturen naar:
info@bsodegrasspriet.nl
o.v.v. inschrijving workshop
Vermeld je naam, telefoonnummer, datum en de naam van je vriendje of
vriendinnetje.
Tot dan!

Voorleesexpress
Weet jij wie Dikkie Dik is? Of ken jij Rupsje
Nooitgenoeg? Beleef jij veel plezier aan het
voorlezen aan kinderen? Sluit je dan aan bij
VoorleesExpress Landerd! Wij zijn op zoek naar
voorlezers!
Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is
gezellig, maar ook van groot belang voor de ontwikkeling van een kind.
Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en
leesattitude. Het prikkelt de fantasie en laat kinderen kennismaken met een
andere wereld: de betoverende wereld van boeken en lezen!
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Voorlezers
Als voorlezer lees je 20 weken lang voor bij een gezin met een taalachterstand.
Dit doe je op een vaste doordeweekse dag of avond, een uur lang. Door
interactief voor te lezen prikkel je de taalontwikkeling van de kinderen, versterk
je hun gevoel voor de Nederlandse (boeken)taal, vergroot je hun woordenschat
en bovenal het plezier in (voor)lezen. Een van de belangrijkste taken naast het
voorlezen is het begeleiden van ouders om ook actief bij te dragen aan de
verrijking van de taalomgeving van het kind. Zo stimuleer je de ouders zelf ook
voor te gaan lezen en zelf boeken te halen bij de bibliotheek. Vanuit de
bibliotheek krijg je vooraf training in interactief voorlezen.
Aanmelden
Lijkt het je leuk je voorlees kwaliteiten in te zetten en ben je beschikbaar vanaf
januari 2017? Meld je aan!
Voor aanmelden of meer informatie mail naar: zml@nobb.nl
Of bel projectmedewerker Maartje de Louw: 0486-451244.
Speelgoed- en kledingmarkt
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Agenda voor week 43, 44 en week 45
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

24-10
25-10
26-10
27-10
28-10

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

31-10
01-11
02-11
03-11
04-11

Leerlingenraad – 13:00 uur

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

07-11
08-11
09-11
10-11
11-11

Viering – afsluiting IPC (tijd volgt nog)

Herfstvakantie

Jarig in week 43, 44 en 45
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

24-10
25-10
26-10
27-10
28-10
29-10
30-10

Mats Meijers

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

31-10
01-11
02-11
03-11
04-11
05-11
06-11

Zahra Mousawi

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

07-11
08-11
09-11
10-11
11-11
12-11
13-11

Amy van Leijsen
Simon van der Wielen

Donn Meulepas

Tatum Loeffen
Stefano Potjes

Tobi Meijers
Myla Vergeer
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