Nieuw meubilair
De groepen van het Boerenpad krijgen met de herfstvakantie nieuw meubilair. Een
stichting komt op vrijdag 13 oktober het oude meubilair ophalen om ten goede ta laten
komen aan kinderen op Sint-Maarten. We kunnen nog genoeg mankracht gebruiken
om leerlingentafels, bureaus en stoelen te verplaatsen naar een container. Helpt u op
vrijdag 13 oktober vanaf 14 uur mee? Meld u aan bij Sanne Postema
(s.postema@soba-scholen.nl).
Tevens is het mogelijk om kleding en knuffels in afsluitbare plastic zakken aan te
leveren. Dat kan worden afgegeven bij het houten
noodgebouw op dinsdag 10 oktober tussen 14 en 15
uur. Ook deze spullen komen ten goede aan de
slachtoffers van de orkaan op Sint-Maarten.
Extra vrij
De groepen van het Maasplein krijgen rond de
kerstvakantie nieuw meubilair. Over de volledige
logistieke invulling daarvan wordt u nog geïnformeerd,
maar al wel bekend is dat de kinderen op vrijdag 2212-2017 de hele dag vrij zijn. (Toen de kalender
gemaakt werd, was dat nog niet bekend, daar staat nog van af 12:00 uur). Die dag
hebben wij de extra tijd nodig om de lokalen van het Maasplein met nieuw meubilair in
te richten.
Vooraankondiging ouderbijdrage
Uw kind krijgt volgende week vrijdag de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en
bijdrage Vereniging van ouders (VVO) mee. Uw bijdrage komt ten goede aan de
activiteiten voor de kinderen. We hopen dat u uw bijdrage zal voldoen. Is het voor u
een knelpunt? Neem eventueel contact op met de directeur P. Rietveld.
Wijziging datum schoolreis 2018.
De schoolreis stond al in de schooljaarkalender vermeld.
De datum van de schoolreis voor groep 1-2, 3,4,5,6 en 8 is
verplaatst. De schoolreis is woensdag 23 mei 2018.
Staking en opvang
De school is donderdag 5 oktober a.s. gesloten, vanwege de landelijke
onderwijsstaking. We vinden het belangrijk om signaal aan politiek Den Haag te
geven. Het signaal heeft betrekking op een hoger salaris en de werkdruk. Enkele
teamleden zullen naar Den Haag gaan. We hopen dat u en uw kinderen niet de dupe
worden van ons stakingsrecht. Het is altijd een lastige beslissing voor een publieke
sector als onderwijs of zorg. We hebben begrip voor ouders/verzorgers die door ons
besluit in de problemen komen. Als u opvang nodig heeft, kunt u contact met Wasko
opnemen. U ontvangt bij deze de nieuwsbrief van Wasko meer informatie.
Houten gebouw
Op het plein van locatie Boerenpad staat al een tijd het houten gebouw leeg. We
hebben renovatieplannen voor ons schoolgebouw en het plein. Onlangs bereikte ons
het bericht dat de gemeente toch een tijdelijke bestemming wil geven aan het houten
gebouw. De leerlingenraad, schoolleiding, leiding van Wasko en het schoolbestuur
gaan binnenkort in gesprek met de gemeente over deze situatie. We houden u op de
hoogte.
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Studiedag: Engels
We zijn enthousiast met Engels in alle groepen
begonnen. Afgelopen woensdag hebben we nascholing
Engels gedaan. Eigen vaardigheid is geoefend en
allerlei opdrachten om met de groep te doen, zijn aan de
orde geweest. We hebben veel geleerd en passen de
opdrachten enthousiast in de groepen toe!
Kinderboekenweek: Griezelen
Het thema van de Kinderboekenweek is “griezelen”. Dat is al in sommige groepen te
zien aan een thematafel. Om de leesbevordering te stimuleren worden tal van
activiteiten ondernomen. We besteden aandacht aan dit thema tot de
herfstvakantie. Deze activiteiten bevorderen het leesplezier.
Wandelen voor water
In het voorjaar van 2016 heeft onze school aan de
actie “Wandelen voor Water” meegedaan. De
leerlingen liepen dat jaar voor Burundi. De
opbrengst van Wandelen voor Water is goed
besteed: mede dankzij uw betrokkenheid hebben
nu 150.000 kinderen schoon drinkwater!
Stichting ZOA helpt slachtoffers van een
natuurramp of een gewapend conflict. ZOA werkt
veelal in crisisgebieden onder moeilijke
omstandigheden en is actief in 17 landen
waaronder Burundi. Namens ZOA worden de
leerkrachten, leerlingen en ouders bedankt voor
de betrokkenheid en steun bij het werk.
Training weerbaarheid voor 8-12 jarigen
Voor kinderen uit Alblasserdam start rond de herfstvakantie een
weerbaarheidstraining. Het is bedoeld voor kinderen die er moeite mee hebben om
voor zichzelf op te komen. Ze leren in de training te ontdekken wat ze willen en
kunnen. Ze leren voor zichzelf op te komen, zonder daarbij anderen te schaden of
respectloos te behandelen.
Is dit iets voor uw kind? Kijk in de bijlage voor meer informatie en aanmelding.
De training is kosteloos en wordt aangeboden vanuit de gemeente en Vivenz. We
hopen dat de training gegeven kan worden op de locatie Maasplein. Nadere informatie
volgt daarover. Het is na schooltijd. Later in het jaar start er ook een Rots en Water
training. Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol!

