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Schoolkamp groep 8
Vorige week zijn de kinderen van groep 8 op kamp
geweest samen met meneer Robin, juf Anne, juf Karin,
juf Ineke en juf Joyce. Ze hebben het samen enorm naar
hun zin gehad, het was erg gezellig en ze hebben leuke
dingen gedaan. Woensdag zijn ze gestart met een fietstocht (meneer Robin had nieuwe fietstochten samengesteld), ’s avonds zijn we met het team naar het
kampadres geweest voor de casino-avond, donderdag
natuurlijk de spooktocht en vrijdag nog even lekker
zwemmen in De Stok. Tussendoor hebben ze allerlei
spellen gedaan en natuurlijk moest er ook gepoetst
worden, iedereen had zo zijn taken. Ook de ouders,
broers en zussen die bij de spooktocht waren hebben
genoten, ze hadden er weer heel veel werk in gestoken.
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Leerlingenraad
Twee weken geleden hebben we de eerste bijeenkomst
gehad van de leerlingenraad. In de groepen 5, 6, 7 en 8
zijn per leerjaar 2 kinderen door de klas gekozen die dit
schooljaar lid mogen zijn van de leerlingenraad.
Groep 5: Lars en Shania
Groep 6: Minke en Roel
Groep 7: Cem en Renske
Groep 8: Axelle en Levy
We hebben gesproken over wat kinderen leuk vinden op
school en minder leuk. Dit gaan ze ook inventariseren bij
de kinderen in hun eigen klas. De volgende vergadering
zullen we een voorzitter kiezen en een plan maken wat
we dit schooljaar willen bespreken. Ook de resultaten
van het onderzoekje zullen we verzamelen en
bespreken. We zullen dan een verslagje maken wat we
met alle kinderen en ouders kunnen delen. De kinderen
vonden het leuk dat ze gekozen waren en namen hun
taak binnen de leerlingenraad al heel serieus.

BSO Rietgoor
Bij BSO De Rietgoor hebben ze deze week vetbollen
gemaakt voor de vogels. Het duurt natuurlijk nog even
voor het echt winter is, maar het is al wel goed om
voorbereid te zijn.
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Fluor actie in Roosendaal
week 43, 22 t/m 26 oktober 2018.
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere
maanden ontzettend belangrijk. Elke automobilist kent
de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een
fietser voor je bumper. Zonder licht, zonder reflectie.
Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht
dan ook aan’
En, ja, die hardlopers met hun veiligheidshesjes aan, of de
hond met lampje, die ziet u wél.
Daarom willen alle BVL-scholen in Roosendaal kinderen,
ouders en andere volwassenen oproepen om zo goed
mogelijk zichtbaar te zijn in het donker en dan gaat het
niet alleen om goed werkende fietsverlichting, maar ook
om zichtbaarheid van de fietser of voetganger zelf.
Veiligheidshesjes of fluorhesjes met reflecterende
stroken zorgen ervoor dat kinderen in het donker tot op
150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s.
Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot
20 meter; Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft
26 meter nodig om te stoppen en kan dus niet tijdig
stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt
Wij vragen u daarom om in het donker uw kind en uzelf
te laten opvallen in het verkeer, door een veiligheidsvestje te dragen op weg naar school, en/of met
fluorescerende kleding, dassen, mutsen, reflecterende
armbanden, reflecterende elementen op jassen, rugzakken, schoenen, goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
Wij willen graag dat héél Roosendaal opvalt van
22 t/m 26 oktober en de periode daarna. Maak leuke,
gekke, opvallende foto’s hiervan.
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De belangrijkste tips:
 Verlichting: de voorlamp moet geel of wit licht
geven, de achterlamp rood. Kies lampen die echt
goed licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar.
Vaak zijn op het cruciale moment de batterijtjes
leeg. Controleer die dus ook.
 Reflectie: zorg voor de verplichte reflectoren
op de fiets: een reflecterende strook aan de zijkant
van de wielen, gele reflectoren aan de trappers en
een rode reflector aan de achterkant van de fiets.
 Kleding: kies bij voorkeur fel gekleurde kleding
met reflectie. Die valt in het donker beter op dan
een donkere jas. Reflecterende stickers of tape op
jas of rugzak maken uw kind vanaf tientallen
meters zichtbaar.
We hopen dat u met z'n allen meedoet met deze actie
zodat we veilig en zichtbaar de winter doorkomen.

Peutergroep
Woensdag gingen de peuters samen een rondje lopen
door de wijk. Daarbij hebben ze geleerd hoe ze moeten
oversteken. Natuurlijk gaan ze nog niet alleen
oversteken, maar ze leren wel hoe ze mee moeten
kijken waar bijvoorbeeld fietsers vandaan komen.
Op die manier oefenen ze het deelnemen aan het
verkeer.
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Schoolfoto’s
De codes voor de schoolfoto’s zijn deze week uitgedeeld.
Vergeet u niet de foto’s te bestellen? Dat kunt u zelf
eenvoudig doen via de website van de fotograaf,
dit staat allemaal op de kaart die de kinderen hebben
meegekregen.
Zwem4daagse De Stok
Voor degene die het leuk vinden nog even een
herinnering aan de Zwemvierdaagse bij De Stok volgende
week in de herfstvakantie. Geef jezelf op!!
Veel plezier gewenst voor degene die meedoen

Kinderboekenweek-Kom er bij!
Deze week stond de Kinderboekenweek gepland.
Maandagochtend hebben we samen de Kinderboekenweek geopend met een dansje van groep 4-5.
In de groepen is gewerkt aan werkboekjes en op de gang
was een speurtocht uitgezet voor alle groepen. Het
thema was vriendschap en daar zijn heel veel boeken
over te vinden. Zo ook in onze schoolbieb. Een mooi
onderwerp waar je over kunt lezen maar ook zeker
samen over kunt praten. Wat is vriendschap nu eigenlijk?
Wat doe je als je vriendjes bent? En hoe word je samen
vriendjes? Een mooi onderwerp waar we zeker nog niet
over uitgesproken zijn!

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Vr 12 oktober
Ma 15 t/m
vr 19 oktober
Ma 22 t/m
vr 26 oktober

vanaf 12.00 uur
alle kinderen vrij!!!
Herfstvakantie
Inloopochtend
groep 1 t/m 3

Wo 24 oktober

Hoofdluiscontrole

Ma 29 oktober

Ateliers MI

Di 30 oktober

Informatieavond VO
groep 8
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