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Bibliotheek in de school!!
Wie wil ons helpen met de bibliotheek?
Maandagmiddag 24 september komt iemand van de
bibliotheek ons helpen met het invullen van de kasten op
de gang. De boeken staan er nu wel, maar er zit nog geen
goed systeem in. Mogelijk willen we later in het schooljaar ook boeken uitlenen aan onze kinderen en kunnen ze
boeken mee naar huis nemen maar dan hebben we wel
ouders nodig die af en toe even komen om de boeken in
te nemen en uit te lenen en dit te registreren op de
computer. De bibliotheek heeft daar een mooi systeem
voor dus dat is allemaal al geregeld.
U kunt zich opgeven bij juf Jacqueline of juf Annemarie!
Peutergroep en BSO Rietgoor
Sinds kort hebben we ook een Facebookpagina van de
Peutergroep en de BSO.
Juf Josje, juf Geraldine en juf Dominique zorgen ervoor
dat hier nieuws wordt gedeeld over allerlei activiteiten.
Volgende week vrijdag starten we met Peuterdanslessen
voor de peutergroep. De eerste les is gratis en bij
voldoende peuters gaan we lessen aanbieden voor
peuters tegen een kleine bijdrage.
De BSO organiseert ook allerlei activiteiten zoals sportactiviteiten in de buurt van de school of zoals gisteren
een middagje naar het bos.
In het volgende Rietgoorbulletin maken we een kopje
voor de Peutergroep en voor de BSO. We zullen de juffen
dan ook kort voorstellen.
Mocht u meer informatie willen of kent u iemand die
interesse heeft in de Peutergroep en/of BSO dan kunt u
contact opnemen met juf Annemarie.
We werken samen met SKOWB, via de website kunt u
Marjolijn Verhaar (directeur) ook een berichtje sturen.
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Tussenschoolse opvang
Voor het overblijven
zijn er wc-kaartjes
met bezet en vrij
gekomen om het
overzicht te houden
dat er niet te veel
kinderen tegelijk
naar de wc gaan.
Om de hangers maandag voor het eerst een plekje te
geven werden ze aan de deurklinken gehangen van de
speelzaal en inbraakvrije ruimte.
Met het omdraaien van de kaartjes dachten de kinderen
dus ook dat de wc achter die deur zat en opende deze
deuren ook om te kijken waar de wc was.
Dit en andere zaken zijn besproken in het overleg
Vrijdag 7 september met de TSO-ouders en de gedragsspecialisten juf Anja en juf Ella. Juf Jacqueline en
juf Annemarie waren ook bij het gesprek aanwezig.
We hebben vooral gesproken over de afspraken en die
weer eens opgefrist. Verder over de communicatie
tussen ouders, kinderen en leerkrachten als er dingen
gebeuren op het plein. We hebben ook besproken dat
we zoveel mogelijk pro-actief en vlot reageren op
gedrag van kinderen. De TSO-ouders koppelen dit altijd
terug met de leerkracht en is er echt iets aan de hand
dan wordt de leerkracht even naar buiten geroepen.
Van 12.30-13.00u loopt er altijd een leerkracht buiten
naast de TSO-ouders.
Poortjes
De kinderen die tussen de middag thuis gaan eten
mogen ’s-Middags pas vanaf 13.00 uur het schoolplein
op. De poortjes zijn van 12.00 tot 13.00 uur dicht,
dus mocht u uw kind(eren) brengen dan kunt u om
13.00 uur het schoolplein op! Kom dus niet te vroeg.
Brief overblijven
Begin van het schooljaar is de brief voor het overblijven
meegegeven voor het aangeven of u een abonnement
wil en wat voor abonnement of een strippenkaart.
Denkt u nog aan het inleveren hiervan.
Op deze brief zijn we het rekeningnummer van de TSO
vergeten te vermelden, dus mocht u dit nog niet weten
dan is het rekeningnummer: NL86 RABO 0184 8922 44
zodat u het bedrag kunt overmaken ovv naam kind en
soort abonnement of strippenkaart.
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Verkeer
In de week van 24 t/m 28 september besteden we extra
aandacht aan de verkeersveiligheid.
Op dinsdag 25 september, donderdag 27 september
en vrijdag 28 september gaan alle kinderen vanaf
groep 3 t/m 8 aan de slag met de materialen van
het project “Verkeerskunsten “.
Met deze materialen kunnen de kinderen alle vaardigheden oefenen op een parcours met betrekking tot het
fietsen. We gaan vanaf de peutergroep t/m groep 3
oefenen met oversteken en een parcours uitzetten om te
oefenen dat je met rood moet stoppen en bij groen mag
oversteken of doorrijden. Het accent ligt op het veilig
oversteken. Dit vindt plaats tijdens het buiten spelen.
Op woensdag hebben we de politie uitgenodigd en we
hopen dat hij ook een voertuig met zich meebrengt.
Donderdag 27 september moeten alle kinderen van de
groepen 6 t/m 8 op de fiets komen. Dit i.v.m. het fietsparcours. De groepen 3 t/m 8 krijgen te maken met de
fietscontrole, dus let op:
Vrijdag 28 september moeten alle kinderen van
groep 3 t/m 8 met de fiets naar school komen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan
elkaars fietsen controleren met de fietscontrolekaart.
Bijgaand op de Handleiding Fietscontrole kunt u lezen aan
welke eisen de fiets moet voldoen.
We hopen dat u tijd heeft dit met uw kind te
bekijken en te controleren. Samen met u hopen we uw
kind veilig op straat te kunnen laten fietsen.
Zeker nu het buiten eerder donker wordt.
Dinsdag 2 oktober gaan de peuters, groep 1 - 2 en
groep 2 - 3 oversteken voor het oversteekdiploma.
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Rietpraat
Groep 1-2
Sahar: ik heb plassen nodig (ik moet nodig plassen)
Laure: Bakini (bikini)
Jesse: Spetoscoop (stetoscoop)

Bezoek directeur-bestuurder
Woensdag 19 september is onze directeur-bestuurder
dhr. Ad Goossens een ochtend op onze school geweest.
Hij komt namens het bestuur een kijkje nemen op onze
school om zo een goede indruk te krijgen van hetgeen
we hier allemaal doen. Hij heeft drie groepen bezocht,
ouders en kinderen gesproken en een gesprek gehad
met het team. Juf Annemarie krijgt begin oktober een
terugkoppeling over hetgeen besproken is. Hier kunnen
we als school en als directeur en leerkrachten weer
actiepunten uithalen voor de toekomst. De terugkoppeling wordt besproken in het team en de MR.
Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Ma 24 september

Schoolfotograaf

Ma 24 t/m vr 28 sept. Verkeersweek
Vr 28 september
Wo 3 okt t/m
vr 5 oktober

Kiezen leerlingenraad
Groep 5 t/m 8
Schoolkamp groep 8
Groep 1 t/m 4 vrij!!
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