nieuwsbrief oktober
Beste ouders, verzorgers,

Vrijdagavond 13 oktober was de BBQ voor alle
betrokkenen van de school. Het was een mooie
en gezellige avond. Vanaf deze plaats willen we
de ouders die zich hebben ingezet voor de BBQ
hartelijk bedanken.

U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
oktober. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website en in de boekenkast van het Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Door dik en dun
Kinderboekenweek
AVG - fotomateriaal
Mededelingen:
-

Schoolfruit
1 oktober telling
Onderwijskundig
Jaaroverzicht en ouderhulplijst
Schoolfotograaf
Ambrasoft

Agenda

In Benschop is in beide kerken een startdienst
geweest.

Door dik en dun
Volgende week starten wij op school met de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek gaat over vriendschap:

De schoolfotograaf is geweest.
Fijn dat we op de informatieavond u konden informeren over het schooljaar.

Laat ons altijd vrienden blijven,
ik van jou – en jij van mij.
Alle dagen elkaar helpen,
door dik en dun – en zij aan zij.
Elkaar troosten – elkaar steunen,
ook al gaat het soms verkeerd.
Laat ons altijd vrienden blijven,
zoals God ons heeft geleerd.
Bron: CD Door dik en dun

Kinderboekenweek

-

Op de Facebookpagina van de school.

---- vrienden en vriendschap ---De jaarlijkse Kinderboekenweek (KBW) gaat bijna
weer van start. Het thema van de landelijke KBW
is dit jaar “Kom erbij” en van de christelijke KBW
“Door dik en dun”.
In de school zal over het
thema Vriendschap gewerkt,
gelezen en gepraat worden.
Lezen staat deze week natuurlijk centraal. Daarom organiseren wij onder andere
op dinsdagmiddag 9 oktober
een lekkerleesmiddag. Ook zullen de leerkrachten
elke morgen om de beurt aan alle kinderen voorlezen.
Dinsdagmiddag 16 oktober van 13.45 uur tot
15.30 uur is de afsluiting van de KBW. Van 13.45
uur tot 14.30 uur kunt u de prestentaties van de
kinderen over de kinderboekenweek zien en van
14.30 uur tot 15.30 uur is de boekenmarkt. Allemaal hartelijk welkom!

AVG
Door middel van het Ouderportaal willen wij inventariseren hoe de school om moet gaan met
beeldmateriaal van uw kind. In het Ouderportaal
is het toestemmingsformulier AVG gebruik
beeldmateriaal klaargezet. Wilt u deze voor de
herfstvakantie invullen. U vindt deze bij uw persoonlijke instelling in het Ouderportaal.
Bij de volgende items vragen wij u een keuze te
maken:
Vindt u het goed dat wij foto’s plaatsen:
-

In het ouderportaal;

-

In de schoolgids / nieuwbrief;

-

Op de website van de school;

Mededelingen
Schoolfruit
Dit schooljaar heeft de school zich opnieuw ingeschreven voor het EU-Schoolfruitprogramma. Van
13 november tot en met 20 april krijgen de kinderen op drie vaste dagen in de week een stuk
fruit of groente. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk!
Meer informatie
hierover in de volgende nieuwsbrief.
Wel vast aandacht voor het volgende: Sommige
fruitsoorten vragen enige voorbereiding voordat
deze opgegeten kunnen worden; denk alleen
maar aan een ananas. Wij zouden het heel fijn
vinden wanneer we dan een beroep op één of
meerdere ouders kunnen doen, zodat er geen
onderwijstijd verloren gaat.
1 oktober telling
Ieder schooljaar wordt op 1 oktober het aantal
leerlingen geteld. Deze telling bepaalt de hoeveelheid geld die de overheid het volgende
schooljaar beschikbaar stelt. De overheid werkt
op dit gebied eigenlijk heel eenvoudig; voor elke
leerling krijgt de school een x bedrag. Van dit bedrag worden de leerkrachten, de leermiddelen,
enz. betaald. Dit schooljaar worden er op 1 oktober 36 leerlingen geteld.
1 oktober
2015

1 oktober
2016

1 oktober
2017

1 oktober
2018

38

40

37

36

Onderwijskundig

Schoolfotograaf

Afgelopen vakantie heeft ook de Samuelschool
glasvezel gekregen. Het is nú het moment om ons
computernetwerk van een impuls te voorzien.
Met het team zijn we ons aan het oriënteren op
handzame laptops die in de groepen ingezet kunnen worden.

Gisteren hebben de kinderen hun inlogcodes van
de schoolfotograaf mee naar huis gekregen.

Jaaroverzicht en ouderhulplijst
Dank voor het invullen en inleveren van de ouderhulplijst. Fijn dat we dit jaar bij de activiteiten
op veel ouders een beroep mogen doen.
Het jaaroverzicht is met de kinderen mee naar
huis gegeven. Hopelijk geeft het u duidelijkheid
en inzicht in de activiteiten van school.

Ambrasoft
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben inlogcodes
voor het computerprogramma Ambrasoft mee
naar huis gekregen, zodat ze thuis rekenen en
spelling kunnen oefenen.
Gevonden Tas
Deze tas is na het eindfeest op school blijven
staan. Herkent u deze tas? De tas staat nu bij het
keukentje.

Agenda
Woensdag 3 oktober
Zondag 7 oktober
Dinsdag 9 oktober
Dinsdag 16 oktober
Maandag 22 – vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Woensdag 7 november

Start Kinderboekenweek
Juf Rendalina jarig
Lekkerleesmiddag
Presentatie kinderboekenweek /
boekenmarkt
Herfstvakantie
Gezamenlijke opening
Kunst Centraal groep 78
Dankdag
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

